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Глава І. 

Общи положения 

 

Чл. 1. (1) Този Правилник урежда устройството, функциите, организацията, 

управлението и финансирането на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца, свързани с 

осигуряване на правото на училищно образование. 

(2) Правилникът е задължителен за директора, заместник-директорите, учителите, 

учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на 

територията на училището. Той се предоставя на охранителна фирма „Сити Сот“ за 

коректна съвместна дейност. 

(3) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при 

пълно зачитане и уважение на човешката личност.  

Чл. 2. (1) ППМГ „Акад. Иван Ценов” - Враца е профилирана гимназия, в която се 

осъществява обучение на ученици от V до XII клас. 

(2) ППМГ „Акад. Иван Ценов” - Враца работи по утвърдени от  директора учебни 

планове и учебни програми (V, VI и VIII клас) и  утвърдени от  началника на РУО учебни 

планове и учебни програми (VII и IX-XII клас). 

Чл. 3. (1) В училището се приемат за обучение ученици, български граждани, 

постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и ученици с друга 

национална принадлежност. 

(2) Приемане на ученици се осъществява в V клас и в VIII клас. 

(3) Преместването на учениците се извършва при условията и реда, определени в 

ЗПУО и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. 

Чл. 4. (1) Обучението в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца се провежда на книжовен 

български език. Усвояването на книжовния български език е задължително за всички 

ученици. 

(2) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат 

учениците в овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението 

по всички учебни предмети, с изключение на чужд език. 

(3) Училищното образование в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца  е светско.  

(4) Не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини. 

 

  



4 

 

Глава ІІ. 

Устройство и дейност 

 

Чл. 5. Училището издава свидетелство за основно образование и диплома за средно 

образование. 

Чл. 6. (1) Училището е общинско.  

(2) Общината предоставя материалната база на училището за ползване, 

стопанисване, разпореждане и управление. 

(3) ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца има кръгъл печат и печат с изображение на 

държавния герб. 

(4) Училището е регистрирано по БУЛСТАТ. 

Чл. 7. (1) Училището се финансира от: 

 средства на държавния бюджет съгласно  чл. 280 от ЗПУО; 

 други финансови приходи: 

 целеви средства; 

 дарения; 

 училищното настоятелство; 

 наеми и други. 

(2)  Първостепенен разпределител с бюджетни средства е  Община Враца.  

(3) Второстепенен разпоредител с бюджетни средства е ППМГ „Акад. Иван Ценов“. 

Чл. 8. (1) На основание чл. 106, ал. 1 от ЗПУО училището осигурява обучение в 

дневна и самостоятелна форма  на обучение. 

(2) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение 

едновременно. 

Чл. 9. (1) Според степента на образование учениците се организират в паралелки от 

V до XII клас. 

Чл. 10. За учебната 2017-2018 година графикът на учебния процес се определя 

съгласно чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗПУО и Заповед № РД-094130 от 29.08.2017 г. на  министъра 

на образованието и науката.  

Чл. 11. (1) Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. на 

МЗ за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.  

(2) Седмичното разписание на учебните часове се разработва от комисия, назначена 

със заповед на директора. Съгласува се с РЗИ и се утвърждава от директора не по-късно от 

три дни преди започване на всеки учебен срок.  
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(3) Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ  до 5 дни след 

извършване на тази промяна на основание чл. 9, ал. 1 от Наредба № 10 от 19.06.2014 г. на 

МЗ за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. 

  

(4) Седмичното разписание се поставя на информационните табла и на сайта на 

ППМГ „Акад. Иван Ценов“. 

(5) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват 

единствено от заместник-директора по УД при определени обстоятелства (отсъствия на 

учители поради болест, законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се 

утвърждават със заповед на директора.  

(6) Временните размествания в седмичното разписание се поставят на 

информационните табла и в сайта на училището. 

Чл. 12. (1) Обучението се извършва на двусменен режим. 

(2) Продължителността на учебния час е 40 минути за учениците от V до XII клас на 

основание чл. 7, ал. 7  от Наредба №  10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование.  

(3) Почивките между учебните часове на основание чл. 9, ал. 4  от Наредба №  10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование по решение на 

Педагогическия съвет и съгласувани с Обществения съвет са  както следва: 

1. междучасие  след 1,2 и 4 учебен час - 10 минути;  

2. след 5 и 6 учебен час - 5 минути; 

3. след 3 учебен час - голямо междучасие-  20 минути. 

(4) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки 

учебен час по чл. 12, ал. 1 от Наредба №  10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование може да бъде намалена до 20 минути със заповед от директора 

на училището на основание чл. 8, ал. 1 от Наредба №  10 от 01.09.2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование.  

(5) На основание чл. 105 от ал. 1 до ал. 4 от ЗПУО: 

1. учебните дни се определят за неучебни или неучебните дни за учебни със заповед 

на министъра на образованието и науката; 

2. в случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 

2 от КТ обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно  обявените работни 

дни са учебни  освен когато учениците са във ваканция; 
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3. след решение на Педагогическия съвет директорът на ППМГ може да обявява до 

три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява 

началника на РУО-Враца. 

Чл. 13. (1) Обучението по общообразователни учебни предмети за учениците от V, 

VI и VIII клас се осъществява по учебен план чрез: 

1. задължителни учебни часове - раздел А; 

2. избираеми учебни часове - раздел Б; 

3. факултативни учебни часове – раздел В. 

(2) Обучението по общообразователни учебни предмети за учениците от VII и от  IX 

до XII  клас се осъществява по учебни планове, приети и одобрени в началото на етапа на 

обучение чрез:  

1. задължителжителна подготовка – раздел А; 

2. задължителноизбираема подготовка – профилирана подготовка /IX-XII клас/ и 

задължителноизбираема непрофилирана подготовка /VII и IXклас/ - раздел Б; 

3. свободноизбираема подготовка раздел В. 

Чл. 14.  (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени 

и практически форми на изпитване, както и чрез тестове. 

(2) Контролът се осъществява: 

1. чрез текущи изпитвания в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на 

проекти;  

2. текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на 

проверка; 

3. периодичният контрол се осъществява от учителите, заместник-директорите, 

директора и експертите от РУО-Враца; 

4. периодичен контрол може да бъде осъществен и от Национален инспекторат по 

образование на основание чл. 274  и чл. 278 от ЗПУО.  

(3) В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява 

входното равнище на учениците. Поставената оценка не е част от задължителния брой 

текущи оценки за първия учебен срок за учениците от V, VI и VIII клас. За останалите се 

включва. 

(4) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на 

ученика по предмета през учебния срок и учебната година и не са средноаритметични. 

(5) По учебните предмети, които се изучават с повече от един час седмично, се 

оформя срочна оценка и се внася в съответната документация. За учебните предмети, които 

се изучават по един час седмично, се оформя само годишна оценка. 
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(6) Срочна и годишна  оценка не се поставя без наличието на минималния брой 

текущи изпитвания. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна или 

годишна оценка (за V, VI и VIII клас, съгласно чл. 23, ал. 6 и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 11 

от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, а за VII, IX-XII 

клас съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване/. 

  (7) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт 

за ученици, освободени по здравословни причини през двата учебни срока. В този случай 

срещу учебния предмет в училищната документация се записва “освободен”. 

(8) Годишната оценка по учебния предмет « Физическо възпитание и спорт» за 

ученици, освободени по здравословни причини през един от учебните срокове, е срочната 

оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван. 

(9) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна 

училищна документация. 

(10) Сроковете за вписване на оценките в документацията са: 

1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите 

изпитвания; 

2. до две седмици след провеждане на изпитването - за текущите оценки от 

писмените изпитвания; 

3. в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки. 

(11) При текущи устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да 

аргументира устно оценката си пред ученика, а при тeкущите писмени изпитвания писмено 

на основание чл. 13, ал. 3 от Наредба №  11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

(12) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част 

(раздел)  от учебното съдържание по учебния предмет. Контролната работа се провежда за 

не повече от един учебен час. 

(13) Класната работа е групово изпитване, при което се оценяват постигнатите 

резултати от учениците в края на учебния срок. Класна работа се провежда по: 

1. български език и литература и по математика – в прогимназиален  и гимназиален 

етап  (V-XII  клас); 

2. чужди езици -  VIII-XII клас. 

(14) Класната работа се провежда за един учебен час. 

(15) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение 

за придобиване на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по 
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математика при обучение за придобиване на профилирана подготовка се провежда в два 

слети часа. 

(16) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на 

следните изисквания: 

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

контролна работа в един учебен ден;  

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

от две класни работи; 

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

(17) Графикът за контролни и класни работи се изготвя по предложение на учителите 

по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици 

след началото на всеки учебен срок и се поставя на информационните табла и на сайта на 

училището. 

(18) За  графика по ал. 17 учителите по съответния предмет информират учениците, 

а класните ръководители – родителите. 

(19) Изпити се организират и провеждат със заповед на директора. Изпитът за 

промяна на оценка (не повече от три предмета) се полага след завършване на 

образователната степен на обучение. При получена слаба оценка ученикът се явява на 

поправителна сесия. Оценката е окончателна. Председателят на изпитната комисия обявява 

резултатите от изпита до края на работния ден и внася оценките в дневниците и личните 

картони на учениците. 

(20) При преписване или установяване на опит за преписване на изпит работата се 

анулира с протокол от квесторите, на който ученикът се подписва. Ученикът няма право да 

се яви на втора дата в рамките на същата изпитна сесия. 

(21) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок 

е:  

1. за V, VI и VIII клас на основание чл. 12 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците; 

2. за учениците от VII и от IX до XII клас на основание чл. 11А, ал. 1 от Наредба №3 

от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.   

Чл. 15. (1) На основание чл. 61, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование, 

ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:  

1. по медицински причини – при представяне на медицински документ, издаден от 

общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение, заверен от медицинския 
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специалист на училището след писмено потвърждение /подпис/ от родителя или лицето, 

което полага грижи за ученика. Медицинският фелдшер има право да издава медицинска 

бележка за домашно лечение на ученик при извършен преглед и констатирано заболяване  

след вписване в амбулаторен дневник; 

2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от 

спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, 

фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и от институцията, от името на която 

участва в тях, и след писмено потвърждение /подпис/ от родителя или лицето, което полага 

грижи за ученика  и заверка от директора;  

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз 

основа на мотивирано писмено заявление (по образец) от родителя или лицето, което полага 

грижи за ученика. В случай  че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на 

ученика, родителят уведомява класния ръководител по телефона и подава заявление след 

направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщане на ученика в 

училище; 

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

въз основа на мотивирано писмено заявление (по образец) от родителя или лицето, което 

полага грижи за ученика, в което подробно се описват причините за отсъствието. 

Заявлението се съгласува от класния ръководител;   

(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от 

един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще 

контактува с училището по време на неговото отсъствие по всички въпроси, свързани с 

училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или 

промяната на формата на обучението 

(3) При неинформиране за отсъствие на родителя по ал.2  директорът на училището 

информира отдела за закрила на детето по местоживеене на ученика.  

(4) Документите по т. 1 и т. 2 от предходната алинея се представят в деня, когато 

ученикът идва на училище след отсъствието си. 

(5) Броят на извинените и на неизвинените отсъствия на всеки ученик се отбелязват 

ежедневно в дневника и се нанасят в ученическата книжка от класния ръководител.  

(6) Освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт и допълнителен час 

за спортни дейности се осъществява само с документ от лекуващия лекар или ЛКК за 

определен период, учебен срок или цялата учебна година. 

 (7) Медицинският документ, който се прилага към заявлението за освобождаване от 

часовете по физическо възпитание и спорт и допълнителен час за спортни дейности, е:  
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1. в случаите на освобождаване за определен период от време медицинският 

документ, който следва да се представи, е медицинска бележка, издадена от личния или 

лекуващ лекар на ученика, в която са отразени здравословното му състояние, мотивът и 

срокът за освобождаване; 

2. в случаите на освобождаване за учебен срок или година медицинският документ, 

който следва да се представи, е протокол на Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по 

профила на заболяването или експертно решение на Районна експертна лекарска 

консултативна комисия  /РЕЛКК/, която определя инвалидността на деца до 16 години, ако 

ученикът е освидетелстван вече от РЕЛКК по друг повод. 

(8) Процедура за освобождаване на ученик от часовете по физическо възпитание и 

спорт и допълнителен час за спортни дейности: 

1. подаване на писмено заявление до директора на училището от родителя на 

ученика, към което се прилага съответния медицински документ; 

2. директорът издава заповед за срока на освобождаване  по предложение на 

медицинското лице от здравния кабинет на училището; 

3. със заповедта на директора се запознават класният ръководител и учителят по 

ФВС.  

4. присъствието на освободените ученици в часовете по ФВС и часа за спортни 

дейности е задължително. При неприсъствие на ученика в часа в дневника се поставя 

неизвинено отсъствие. 

(9) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на 

срочна и годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището 

по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за 

оценяване на знанията и уменията за учебния срок или учебната година. 

Чл. 16. (1) Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места. 

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

незаети или освободени през учебната година, на основание Наредба №  10 от 01.09.2016 г. 

за организация на дейностите в училищното образование . 

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

на училището и в РУО – Враца.  

(4) Преместването на учениците се извършва при условията на Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва: 

1. от V до VI клас през цялата учебна година; 

2. от VII до X клас включително, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок; 
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3. в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия 

профил, при условие че задължителните профлиращи предмети са еднакви; Учениците от 

XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не 

могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети; 

4. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по 

същия профил, при условие че задължителните профлиращи предмети са еднакви; 

(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат 

приравнителни изпити, определени от приемащото училище. 

(6) Премествания извън случаите по ал. 4 от т. 2 до т. 4 се разрешават от началника 

на РУО – Враца. 

(7). Учениците могат да се преместват при ред и условия на чл. 107 от Наредба №  

10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - над 

утвърдения държавен план-прием при промяна на местоживеенето с разрешение на 

началника на РУО – Враца.  

(8) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика до директора на 

приемащото училище; 

2. издаване на служебна бележка до три работни дни от директора на приемащото 

училище, с което се потвърждава записването на ученика; 

3. служебната бележка  по ал. 8, т. 2 се представя от родителя и/или ученика заедно 

със заявление за преместване   на директора на училището, от което се премества ученикът; 

4. до три работни дни директорът на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ предоставя на 

родителя и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план и 

копие на личното образователно дело на ученик в гимназиален етап; 

5. до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване и 

съпътстващите го документи, родителят трябва да ги предаде за записване в приемащото 

училище; 

6. директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед 

условията за приемане на ученика и информира родителя и/или ученика. Родителят и/или 

ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния 

план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити (ако има такива). 

Приравнителните изпити се определят по ред и условия, определени от директора на 

приемащото училище; 

7. в срока по ал. 8, т. 6 директорът на приемащото училище информира писмено 

директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване в ППМГ; 
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8. ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в 

заповедта на приемащото училище; 

(9) Ученици, участващи в обучение по  европейски образователни програми и 

проекти след завръщането си в България продължават обучението си във формата на 

обучение и в училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на 

завършен клас или етап на училищното обучение или степен на образование по документи, 

издадени от училища на чужди държави. 

  (10) Редът и условията за попълване на свободните места съгласно утвърдения 

държавен план-прием е следният: 

1. класиране на учениците, подали документи   по низходящ ред на средния успех от 

изминалата учебна година; 

2. в случай, когато двама или повече кандидати имат еднакъв успех, при класирането 

се вземат в предвид: 

2.1. За V-VII клас  

 годишната оценка по математика от предходната година или срочна оценка; 

 оценка от тест за проверка на способностите на ученика по математика, утвърден 

от директора на училището; 

2.2. За VIII клас 

 годишната оценка по математика; 

 годишната оценка по първи чужд език; 

 годишната оценка по български език и литература; 

 годишната оценка по профилиращия предмет от свидетелството за основно 

образование; 

 2.3. за IX клас: 

 годишната оценка по математика; 

 годишната оценка по първи чужд език; 

 годишната оценка по български език и литература; 

 

2.4. за X и XI клас - годишните оценки по профилиращите предмети за съответния 

профил, указани в учебния план; 

3. Директорът извършва класиране на учениците въз основа на подадените 

документи по ред и условия, регламентирани в ал. 10, и издава заповед за допускане до 

приравнителни изпити, ако има такива /без учениците от V до VII клас; 
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4. Учениците, получили най-висока оценка по указания ред и условия, се записват в 

съответния клас. 

Чл. 17. През учебната 2017 – 2018 година след завършване на клас или степен на 

образование на учениците се издава документ: 

1. свидетелство за основно образование за завършилите успешно VII и IX клас; 

2.  диплома за средно образование за завършилите успешно XII клас и издържали 

държавни зрелостни изпити. 

Чл. 18. (1) Формите на обучение в училището са: 

1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен план; 

2. самостоятелна (неприсъствена).  

(2) При промяна на формата на обучение  ученикът подава заявление до директора 

на училището по реда на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

(3) Учениците, които желаят да се запишат в самостоятелна форма на обучние в 

паралелки, формирани при условията на държавния план- прием, следва да отговарят на 

изискванията за участия в приема. 

(4) За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на 

училището издава заповед. 

(5) Ученици, които се обучават в дневна или самостоятелна форма на обучение могат 

да променят формата на обучението си преди началото на учебната година. 

(6) Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, 

когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение. 

Чл. 19. (1) На основание чл. 112 от ЗПУО самостоятелна форма на обучение се 

организира за: 

1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, 

определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 

2. ученици с изявени дарби; 

3. лица, навършили 16-годишна възраст; 

(2) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за 

дневна форма; 

(3) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде 

и до 20 учебни дни преди изпитната сесия, определена в правилника за дейността на 

училището.  

(4) Условията и редът за организиране и п ровеждане на изпитите се определят със  

заповед на директора на училището; 
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 (5) Обучение в самостоятелна форма може да се реализира само по действащите в 

училището учебни планове. 

(6) Учениците могат да преминат в следващия клас само  ако успешно са положили 

всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. По изключение, когато 

здравословни и/или други причини налагат явяване на ученика извън определените сесии, 

той подава мотивирано искане до директора на училището. Със заповед на директора се 

определят дати за явяване на изпита. 

(7) За лица по ал. 1, т. 4 по решение на директора  на училището се допуска обучение 

за завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само  

ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

(8) Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити в сесии, както следва: 

1. м. декември – януари, м. март и м. април за ученици в ХII клас; 

2. м. декември – януари, м.юни – юли и м.септември за останалите ученици; 

3. м.ноември, м. януари и м.март за учениците по ал.7 за първия посочен клас. 

След успешното му приключване със заповед на  директора се определят ред и 

условия за изпитни сесии за втория посочен клас. 

(9) Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине 

в самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.  

(10) Учениците, на които е наложена санкция по чл. 199, ал.1, т. 5 от ЗПУО, 

продължават обучението си в самостоятелна форма от момента на влизане на санкцията в 

сила и се явяват на предстоящите изпитни сесии. 

(11) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

Чл. 20. Организацията на обучението в дневна и самостоятелна форма на обучение, 

както и условията и редът за преминаване от една учебна форма към друга се уреждат с 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Чл. 21. (1) В ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца се осъществява държавен план- 

прием на ученици след: 

1. завършен IV клас съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗПУО; 

2. след завършен VII клас съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗПУО. 

(2) За реализиране на приема по ал. 1 до 15 януари на текущата учебна година 

директорът на училището представя на началника на РУО-Враца мотивирани предложения 

относно броя на паралелките, броя на учениците и профилите. Предложенията се гласуват 

от      Педагогически съвет и се съгласуват с  Общината. 
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(3) След утвърждаване на държавния план-прием от началника на РУО-Враца се 

обявява в училището и се публикува на интернет страницата му. 

Чл. 22. (1) В ППМГ “Акад. Иван Ценов” – Враца се извършва прием на ученици след 

завършен IV клас при условия и ред, определени от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование.  

(2) Методиката на класиране се приема от Педагогически съвет до месец декември 

2017 г. и се представя на началника на РУО и се публикува на сайта на училището в срок 

до 15 януари 2018 г. 

(3) Приемът се извършва от училището до 15 юли при условията на Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за предстоящата 

учебна година. 

Чл. 23. (1) В ППМГ “Акад. Иван Ценов” – Враца се извършва прием на ученици след 

завършен VII клас при условия и ред, определени от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование.  

(2) Методиката на балообразуване се приема от Педагогически съвет до месец 

декември 2017 г. (Приложение № 5 – Методика за балообразуване на ученици след 

завършен VII клас за учебната 2018/2019 г. в ППМГ “Акад. Иван Ценов” – Враца ) 

(3) В срок до 15 януари 2018 г. директорът информира  началника на РУО- Враца за 

методиката на балообразуване и я публикува на сайта на училището.  

Чл. 24. На основание чл. 15, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. и Наредба за 

детските и ученически пътувания, приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г. по време на 

учебната година, при организиране на прояви, изяви или мероприятия, които не са 

включени в чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, се изисква: 

1. информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците; 

2. предоставяне на предварителна информация в писмен вид до началника на РУО, 

в която задължително се съдържа информираното съгласие на родителите/настойниците на 

учениците; 

3. организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7- дневен 

срок от представяне на информацията пред началника на РУО не е постъпило отрицателно 

мотивирано писмено становище от негова страна. 
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Глава ІII. 

Педагогически специалисти 

Чл. 25. Педагогическите специалисти в  гимназията са  директорът, учителите, 

заместник- директорите по учебна дейност, педагогическият съветник, училищният 

психолог и ръководител направление ИКТ. 

Чл. 26.  (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български 

граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално 

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и професионална квалификация, необходима за 

изпълнението на съответната длъжност. 

(2) Длъжностите на педагогическите специалисти не могат да се заемат от лица, 

които:  

1. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 

реабилитацията; 

2. са лишени от право да упражняват професията;  

3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на 

учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувана  

с министъра на образованието и науката.  

(3) Разпоредбата на ал. 2, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, 

посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.  

(4) При възникване на обстоятелство по ал. 2 трудовото правоотношение с 

педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда. 

(5) Разпоредбите на ал. 2, 3 и 4 се прилагат и за заемането на всички останали 

длъжности в училище.  

(6) Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват 

от директора на училището. 

Чл. 27. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности 

при последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с 

цел повишаване качеството и ефективността на образованието. 

(2) Учителските длъжности са: 

1. учител; 

2. старши учител; 

3. главен учител. 
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(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският 

стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-

квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. 

(4) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите 

специалисти, независимо от учителския стаж. 

(5) Условията и редът за заемане на учителските длъжности и за кариерно развитие 

на педагогическите специалисти се определят с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и 

професионалното развитието на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

  Чл. 28. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 

съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 

5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани.  

7.  да участват  в класирането на проектите на учебници по съответния учебен 

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

  (2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:  

1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС; 

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

на други дейности, организирани от училището; 

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират 

със заинтересованите страни; 

4. да продължават образованието си и да повишават професионалната си 

квалификация с цел подобряване на качеството на образованието; 

5. да получават информация от директора на училището, регионалното управление 

на образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за 

поддържане и повишаване на професионалната си квалификация; 
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6. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на 

служебните си задължения. Размножаването на материали за контролни и класни работи по 

утвърден от директора график се извършва от длъжностно лице, определено от директора. 

Учителят представя подписано от директора или заместник-директора по учебната дейност 

разрешение за определяне на броя копия;  

7. да уведомява свевременно (предишния или в началото на работния ден) 

директора, когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с цел 

недопускане на свободни часове;  

8. да участва в работата на Педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения; 

9. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методическа дейност и контрол в системата на училищното образование; 

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

11. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън 

него при провеждане на 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; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да 

допринася за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

13. да не внася в училището оръжие и други предмети, които са източник на 

повишена опасност; 

14. да носи дневника на класа, в който влиза, да попълва своевременно 

необходимата информация за часа (действително взетите часове, конкретната тема на 

урока, отсъстващите ученици и др.); 

15. да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията 

на Министерството на образованието и науката; 

16. да води правилно и да опазва дневника на класа, който е официален документ; 

17. да уведомяват административното ръководство при възникнали инциденти с 

ученици до 30 минути от получаване на информацията 

18. да не отклонява ученици от учебен час без разрешение на административното 

ръководство; 

19. да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да 

не накърнява личното им достойнство; 

20. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена 

декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната 

учебна година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно 

липсата на конфликт на интереси; 
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21. да познава и спазва Етичния кодекс на общността; 

22. да работи за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата 

база на училището; 

23. да дава консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 

24. всеки член на колектива е длъжен да познава и да реагира съгласно установените 

правила за действия в случаи на тормоз и на насилие сред учениците (Приложение № 1 – 

Механизъм за противодействие на тормоза и  на насилието сред учениците в ППМГ “Акад. 

Иван Ценов” – гр. Враца). 

Чл. 29. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения: 

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на 

учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично 

и своевременно да информира родителите им; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема 

превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

3. да контролира посещаемостта на учениците от класа; 

4. да информира родителите или лицето, което се грижи за ученика, с писмо, по e-

mail или телефонен разговор, ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и 

отсъствието не е по уважителни причини, съгласно чл. 15 от ПДУ и чл. 61, ал. 1 от Наредба 

за приобщаващото образование и да обсъди възможностите за отстраняване на причините 

за отсъствие; 

5. своевременно да уведомява писмено родителите или лицето, което се грижи за 

ученика, ако спрямо ученика ще започне процедура за налагане на санкции и други мерки 

по този правилник; 

6. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с 

ученика; 

7. да организира и провежда родителска среща; 

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да 

организира и провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 

9. да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на 

учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този Правилник; 

10. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в 

класа; 

11. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа; 

12. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този Правилник и с 

Училищния учебен план; 
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13. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа; 

14. да се грижи за опазване на училищното имущество; 

15. да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик при нужда; 

16. в първия час на класа класният ръководител и учениците да изготвят неформални 

правила за самоуправление поведението на ученика съгласно приложената рамка в  

Приложение №3- Неформални правила за самоуправление поведението на ученика. 

(2) Общите родителски срещи и родителските срещи по класове да се провеждат по 

график, утвърден от директора на гимназията. 

Чл. 30. (1) Главният учител в училището има следните задължения: 

1. да анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище 

на учениците в съответното ресорното методическо обединение; 

2. да планира и координира квалификационно-методическата дейност на 

учителите от ресорното методическо обединение; 

3. да участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното 

оценяване. 

4. да обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от 

външни оценявания; 

5. да консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши 

учител" в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците; 

6. да консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел 

кариерното им развитие; 

7. да организира и координира обмяната на добри практики в училището, 

ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни 

методи за работа с учениците; 

8. да организира и провежда общинските кръгове и съдейства за организирането и 

провеждането на областните и националните кръгове на олимпиади и състезания в 

училището; 

9. да координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които 

участва училището; 

10. да изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността 

и вида на училището; 

11. на лицата, заемащи длъжността "главен учител" в училище, може да се възлагат 

задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, 

часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по 
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изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват 

само от лица, заемащи длъжностите "учител" и "старши учител". 

(2) Главният учител в училището има следните отговорности: 

1. да изготвя годишен план за работата си; 

2. да координира и контролира изпълнението на дейностите по организирането и 

провеждането на външното оценяване и олимпиадите; 

3. да контролира квалификационната и методическата дейност на учителите от 

ресорното методическо обединение; 

4. да отговаря за електронното въвеждане на данните от външното оценяване в 

специализираните сайтове на МОН; 

5. да класифицира и обработва документите от проведените олимпиади и външни 

оценявания и да ги предава за съхранение на съответния заместник- директор по учебната 

дейност; 

6. да изготвя писмени срочни и годишни отчети за извършената дейност. 

(3) Главният учител в училището има следните организационно-управленски връзки 

и взаимоотношения с останалия персонал: 

1. съгласува цялостната си дейност с директора на училището, заместник- 

директорите по учебната дейност и заместник-директора по административно-стопанската 

дейност; 

2. делегират му се права за осъществяване на ръководните и организационни 

дейности, описани в ал. 1.; 

(4) Работното място на главния учител във времето, когато не е зает с 

преподавателска работа, е кабинет Главен учител; 

(5) Длъжността „главен учител“ се заема чрез подбор по правила и критерии, 

определени от комисия, назначена от директора. 

Чл. 31. Дежурните учители са длъжни да: 

1. спазват утвърдения от директора график за дежурство; 

2. докладват на директора на гимназията за неизправности или нанесени щети на 

материалната база или констатирани нарушения и да ги впишат в книгата за дежурство; 

3. носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда; 

4. напускат последни училищната сграда след приключване на учебните занятия; 

 

Глава IV. 

Ученици 
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Раздел I. 

Основни права и задължения 

 

Чл. 32. (1) Учениците имат следните права:  

1. да се обучават и възпитават в здравословна, безопасна и сигурна среда;  

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  

3. да избират училището и профила, в който се обучават; 

4. да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в 

избираемите и във факултативните учебни часове; 

5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията си;  

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование;  

9. да участват в проектни дейности;  

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

избираемите и за факултативните учебни часове; 

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при 

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

училищния учебен план;  

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

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

и при участие в живота на общността;  

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;  

14. да участват в организираните от училището извънкласни и извънучилищни 

дейности; 

15. да получават от учителите консултации по учебното съдържание по предмети; 

16. да дават мнения и предложения пред директора на училището по отношение на 

организацията и провеждането на цялостната дейност на училището; 

17. да ползват безплатно училищната МТБ в учебно време, както и в извънучебно 

време за развитие на интересите и способностите си; 

18. да получават безплатни учебници от V до VII клас; 

19. да участват, включително с присъствието на родител, при решаването на 

въпроси, засягащи правата и интересите им; 
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20. да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския 

съвет; 

21. да участват в училищния живот и в организационното развитие на училището 

чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, 

определени с този правилник. 

 (2) Учениците имат следните задължения:  

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

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

за развитие на добрите традиции на училището; 

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

физическо и психическо насилие;  

4. да носят и използват указаните от учителя по даден предмет тетрадки, учебници 

и учебни помагала; 

5. да не създават пречки на учителя, административния и помощен персонал при и 

по повод изпълнение на служебните им задължения; 

6. да се явяват в училището с облекло и в естетичен вид, който не уронва престижа 

на училището; 

7. При провеждане на представителни събития и при участие в национални 

олимпиади, състезания, конференции и др. задължително да носят елементите на 

ученическа  униформа –риза и вратовръзка; 

8. да използват тетрадки и други пособия, които отговарят на възрастовите 

особености на учениците, възпитават естетика и не съдържат агресивни послания; 

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

алкохол и наркотични вещества;  

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

опасност; 

11. да не ползват мобилен телефон по време на учебен час. Мобилните телефони 

по време на час да са изключени и прибрани в чантите на учениците. При провеждане на 

контролни и класни работи мобилните телефони да са изключени и поставени на видно 

място (бюрото на учителя); 

12. да опазват материално-техническата база и хигиената на територията на 

училището; 

13. да възстановяват нанесените щети на училищно имущество в седемдневен срок. 

При неоткриване на извършителя щетите се възстановяват от класовете. 

14. да не участват в политически партии и организации до навършване на 18-
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годишна възраст; 

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

16.  при поискване да представят на педагогическите специалисти ученическата си 

книжка;  

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

18.  да спазват всички разпоредби Правилника за дейността на училището.  

(3) Ученикът е длъжен да спазва следните правила  за вътрешен ред: 

1. Забранява се движението по коридорите по време на  час; 

2. Самоволното напускане на учебната сграда по време на учебните часове е 

забранено; 

3. Отсъствие на ученик от час без уважителни причини е неизвинено отсъствие; 

4. Закъснения до 15 минути за три учебни часа се счита за един учебен час 

неизвинено отсъствие; 

(4) Във всеки клас се определят от класния ръководител по реда на номерата в класа 

по двама дежурни ученици  в рамките на една учебна седмица. Дежурните ученици са 

длъжни: 

1. При изпълнение на своите задължения да търсят съдействието на класния 

ръководител, дежурните учители и своите съученици; 

2. Да съблюдават спазването на реда в класната стая през междучасията и 

опазването на материално-техническата база; 

3. В междучасията да проветряват класната стая, да следят за чистотата и да 

почистват бялата дъска; 

4. Да съобщават на съответния учител  в началото на часа отсъстващите ученици;   

5. Своевременно да уведомяват класния ръководител или дежурния учител на 

съответния етаж за нанесени щети на училищното имущество; 

6. При закъснение на учител за час повече от 15 минути да уведоми 

административното ръководство и класа за по-нататъшната организация на часа.  
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Раздел II. 

Подкрепа за личностно развитие на учениците 

Чл. 33. (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални 

услуги.  

(2) ППМГ „Акад. Иван Ценов“ разработва и прилага цялостни политики за:  

1. подкрепа за личностно развитие на ученика;  

2.  изграждане на позитивен организационен климат;  

3. утвърждаване на позитивна дисциплина;  

4.  развитие на училищната общност.  

(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование. 

(4) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на 

позитивната дисциплина, която се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на 

ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на 

възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.  

Чл. 34. За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците в училището  в началото на 

всяка учебна година  директорът определя със заповед координатор, който координира 

работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците и дейностите с 

педагогическите специалисти и с родителите. 

Чл. 35. (1) ППМГ има Етичен кодекс на училищната общност, който се приема от 

представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и 

ученическото самоуправление по ред, определен този правилник. 

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се 

поставя на видно място в училищната сграда. 

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

се запознават с него в час на класа, а родителите - на родителска среща срещу подпис. 

Чл. 36. (1) На учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. 

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

образователни потребности на всеки ученик. 
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(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в ППМГ„Акад. Иван 

Ценов“  работят училищен психолог и педагогически съветник.  

Чл. 37. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.  

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където е ученикът – в 

ППМГ„Акад. Иван Ценов“ и в центровете за подкрепа за личностно развитие. В случаите 

по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗПУО в домашни или в болнични условия.  

Чл. 38. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. консултации по учебни предмети;  

4. кариерно ориентиране на учениците;  

5. занимания по интереси;  

6. библиотечно-информационно обслужване;  

7. грижа за здравето;  

8. осигуряване на общежитие; 

9. поощряване с морални и материални награди;  

10. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение 

- Приложение №1 – Механизъм за противодействие на тормоза сред учениците в ППМГ; 

11. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;  

12. психологична работа. 

Чл. 39. Екипната работа включва:  

1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват учениците – 

обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители 

за подобряване на работата им с учениците в класа;  

2. провеждане на регулярни срещи за:  

а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на ученика;  

б) набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа само за отделни  ученици.  

Чл. 40. (1) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, 

които имат системни пропуски по даден учебен предмет и/или за които се препоръчва 

такова обучение в плана за подкрепа.  

(2) Потребностите от допълнителното обучение се определят от учителя по предмета 

и координатора, определен със заповед на директора по чл. 35 от ПДУ , а за учениците със 

специални образователни потребности – от екипа за подкрепа за личностно развитие.  

(3) Допълнителното обучение може да се провежда както от учител по предмета, 

така и от друг учител в същата предметна област. 
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Чл. 41. (1) Допълнителното консултиране по учебни предмети е достъпно за всички 

ученици и се предоставя от учителите по предмети ежеседмично в рамките на учебната 

година.  

(2) Директорът на училището утвърждава график в началото на учебната година, в 

който се определя приемно време и място на всеки учител, поставя се на видно място в 

сградата на училището и се публикува на интернет страницата на училището.  

(3) Класните ръководители информират родителите за възможностите за 

допълнително консултиране по учебните предмети. Времето за допълнително 

консултиране е част от работното време на учителите.  

Чл. 42. (1) Кариерното ориентиране в училищното образование включва взаимно 

допълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и 

проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор 

на образование и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на 

труда.  

(2) Формите за кариерно ориентиране в училищното образование са индивидуалното 

и груповото информиране и консултиране, индивидуалната и групова работа и работата по 

програми за кариерно ориентиране.  

(3) Информирането се отнася до:  

1. видовете подготовка в училищното образование и профилите; 

2. институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

висшето образование и реда и условията за прием на ученици и студенти;  

3. динамиката и потребностите на пазара на труда.  

(4) Консултирането е насочено към:  

1. разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и 

професия;  

2. формиране на умения за планиране на учебното и личното време;  

3. формиране на умения за планиране на кариерното развитие;  

4. преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия от 

учениците;  

5. решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за 

образователна, професионална и личностна реализация.  

(5) Индивидуалната и груповата работа се осъществява за:  

1. подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация;  

2. провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;  
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3. провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на 

образование, професия и работа;  

4. провеждане на тренинги с ученици за формиране на умения за вземане на решения 

и търсене на работа.  

(6) Работата по програми за кариерно ориентиране включва дейности:  

1. с ученици от V-XII клас – за подготовка за преход към по-висока степен на 

образование/пазар на труда;  

2. с ученици от отделни целеви групи – застрашени от отпадане от училище, 

талантливи ученици, ученици със специални образователни потребности, ученици с 

противообществени прояви и др.;  

3. за формиране на нови умения за социално включване и мобилност.  

Чл. 43. Заниманията по интереси включват:  

1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески 

умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 

глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за 

устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство;  

2. изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-

туристически дейности по проекти, програми и други на общинско, областно, национално 

и международно равнище;  

3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се 

придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85, ал. 

3 от ЗПУО.  

Чл. 44. Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни 

организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.  

Чл. 45. (1) Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищна 

библиотека и гарантира свободен достъп на учениците до информация от различни 

документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел изграждане на 

навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация.  

(2) Училищната библиотека предоставя универсална информация чрез различни по 

тип, вид, тематика, език документални източници.  

(3) Училищната библиотека формира в учениците култура и умения за търсене и 

ползване на информация, изгражда навици за непрекъснато самообразование, подтиква към 

креативност, подпомага достъпа до културни и образователни събития, мотивира 

личностното израстване и гражданската отговорност.  
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Чл. 46. (1) Грижата за здравето се осигурява чрез създаване на условия за достъп на 

учениците до медицинско обслужване.  

(2) В училището се организират програми, свързани със здравното образование, 

здравословното хранене, първа долекарска помощ и други.  

(3) В провеждането на дейностите по ал. 2 могат да се включват и родителите на 

децата. 

Чл. 47. (1) Дейностите за превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение имат за цел изграждане на позитивен организационен климат в училището, 

включително чрез психологическа подкрепа.  

(2) Психологическата подкрепа по ал. 1 е насочена към учениците, педагогическите 

специалисти и родителите.  

(3) Психологическата подкрепа се осъществява от психолог и включва:  

1. създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички 

участници в образователния процес;  

2. предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците;  

3. извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция;  

4. работа със средата, в която е ученикът – семейството, връстниците. 

 Чл. 48. (1) Училищната комисия за противодействие на тормоза и УКБПП при 

ППМГ„Акад. Иван Ценов“ са длъжни да осъществяват дейности по превенция на тормоза 

и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, 

които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в 

образователно-възпитателния процес. 

 (2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 

подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната 

общност и включват:  

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 

2. теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в 

часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;  

3. партньорство с родителите;  

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната 

общност.  

 Чл. 49. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение се определят от училището и включват:  
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1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;  

2. информиране на родителите и включването им при разрешаване на конфликт в 

училище;  

3. консултиране на ученика с психолог или с педагогически съветник;  

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и решаване на конфликти;  

5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;  

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество);  

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището. 

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 7 се определят 

с Наредбата за приобщаващото образование.  

Чл. 50. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:  

1. Индивидуална работа с ученик по конкретен случай;  

2. Групова работа с ученици по конкретен случай. 

Чл. 51. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на 

ученици:  

1. в риск; 

2. с изявени дарби;  

3. с хронични заболявания.  

(2) Конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се 

определят с план за подкрепа на ученика. Планът за подкрепа на ученика е индивидуален и 

изготвен съгласно чл. 80 от Наредба №  10 от 01.09.2016 г. за приобщаващото образование. 

(3) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно 

развитие в училището. 

 (4) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора 

за определен ученик със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с 

хронични заболявания  за всяка учебна година. 

(5) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включват 

психолог, педагогически съветник и учител, като се определя водещ на случая, който 

координира работата на специалистите и развива отношения с ученика, така че да 

стимулира неговото обучение и личностно развитие. В екипа може да се включват и други 
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специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба 

с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

(6) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 

необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото 

образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 (7) Екипът за подкрепа за личностно развитие в ППМГ„Акад. Иван Ценов“: 

1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, 

обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 

5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

Чл. 52. Екипната работа между учителите включва обсъждане на проблеми и обмяна 

на добри практики между учителите, които работят с едни и същи  и ученици, с цел 

повишаване ефективността на педагогическите подходи.  

 

Раздел III. 

Санкции на учениците 

Чл. 53. (1) За неизпълнение на задълженията, регламентирани в Правилника за 

дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да 

се налагат следните санкции: 

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище;  

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

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

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

да го отстрани до края на учебния час.  

1. ученикът, отстранен от учебен час, е длъжен да вземе помагалата си по съответния 

учебен предмет и оставащото време да използва за самоподготовка под ръководството на 

педагогическия съветник или училищния психолог; 
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2. през следващия учебен час ученикът се изпитва върху учебното съдържание, 

преподадено в часа, от който е бил отстранен. 

3. училищният психолог/педагогически съветник регистрира в дневник 

присъствието и уведомява родителя на ученика; 

4. при отстраняване на ученика от учебен час не се отбелязва отсъствие, а 

наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка; 

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

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

участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 

отстраняването му. Отстраняването от час може да се направи от дежурен учител, класен 

ръководител, учител в час с доклад до директора.  

Мярката по ал.3 се налага със заповед на директора.  

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

ученика по ал. 3 от педагогическия съветник, психолога  и класния  р ъководител се 

предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение. 

(5) На основание чл.59, ал. 1, 2 и 3 от Наредба за приобщаващо образование за 

ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на 

проблемно поведение. 

Чл. 54. (1) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

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

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

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

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

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл. 55. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция 

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

по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО. 

(2) Видът на санкцията се определя , като се отчитат причините и обстоятелствата 

при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните 

особености на ученика. 

Чл. 56. (1) Санкциите са срочни. 

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

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

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

"преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 
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учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата 

учебна година. 

Чл. 57. (1) Санкциите: "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото 

училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на 

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

предложение на Педагогическия съвет. 

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

Чл. 58. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от 

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

5 - и структурите за закрила на детето. 

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

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

всички действия лично, но със съгласието на родителите си. 

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

писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 

Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолога или на 

педагогическия съветник, който е работил предварително с ученика. 

(4) На основание на чл. 65, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование, 

родителят на ученика или лицето, което полага грижи за ученика, има право да присъства 

на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на 

санкцията;  

(5) Конкретните условия и ред  за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО се 

определят с Наредбата за приобщаващото образование. 

Чл. 59. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението по чл. 203 от ЗПУО. 

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

налагането ѝ. 

(3) В тридневен срок с издадената заповед по ал. 2 се запознават ученикът и неговият 

родител. При налагане на санкция "преместване в друго училище"   копие от заповедта с 

доклад се представят на началника на Регионалното управление на образованието. 

(4) На основание чл. 259, ал. 2, т. 5 от ЗПУО заповедта по ал. 1 може да се оспорва 

по административен ред пред началника на Регионалното управление на образованието; 

 (5) Административните актове на директора на гимназията по ал.1 могат да се обжалват 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  
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Чл. 60. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, дневника на 

паралелката, в личния картон на ученика. 

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

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

заповед на началника на Регионалното управление на образованието. 

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

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

самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава 

стипендия за отличен успех. 

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

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

мярката педагогическият съветник/училищният психолог създава условия за работа с 

учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване. 

Чл. 61. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

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

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

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

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

(4) Ученик, на когото е наложена санкция,  се лишава от правото да участва в лагери 

и екскурзии, организирани от гимназията; 

Чл. 62. За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник, на 

ученика се налагат съответните санкции, както следва: 

(1) Забележка. 

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

2. при отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете; 

3. при умишлено увреждане на училищното имущество (като се отстранява 

повредата от ученика или негов родител); 

4. при създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му 

задължения; 

5. при неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в 

училището във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и 

труд; 

6. при системно непредоставяне или отказ да предостави ученическата си книжка 

за проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и при несвоевременно 
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представяне на документите за извинение на направени отсъствия. 

 (2) Преместване в друга паралелка в същото училище. 

1. при направени 7 неизвинени отсъствия от учебни занятия без уважителни 

причини; 

2. при системно нарушаване изискванията на този правилник;  

3. при използване на мобилен телефон или други технически или електронни 

средства по време на час; 

4. при нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към учители 

и съученици; 

5. при системно създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му 

задължения. 

На основание чл. 200, ал. 1 от ЗПУО тази санкция не се прилага, когато това налага 

промяна на профила. 

Санкцията се прилага само за ученици, които се обучават в паралелки с еднакви 

училищни учебни планове и при наличие на свободни места; 

 (3) Предупреждение за преместване в друго училище. 

1. при направени 10 неизвинени отсъствия от учебни занятия без уважителни 

причини; 

2. при установена от учителите непоносимост към проявите на ученика в клас, 

противоречащи на нормите на прилично поведение; 

3. при отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, 

уронващи честта и достойнството на ученици, учители и други лица в  училището; 

4. при умишлено предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалния 

образователно-възпитателен процес в учебните часове и реда в сградата и района на 

училището; 

5. при влизане в час в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употреба 

на наркотични средства (при доказана употреба); 

6. участие в хазартни игри; 

(4) Преместване в друго училище до края на учебната година. 

1. при допуснати над 15 неизвинени отсъствия от учебни занятия; 

2. при системно и грубо нарушаване на училищния или обществения ред;  

3. при умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети 

лица в училище и извън него; 

4. при уронване престижа, авторитета и доброто име на училището; 

5. при унижаване на личното достойнство на съучениците си, на учителите и на 
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други лица в училището, упражняване на физическо или психическо насилие върху тях;  

6. при унищожаване или фалшифициране на училищна документация; 

7. при доказана кражба; 

 (5) Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за 

ученици, навършили 16-годишна възраст. 

1. При отсъствие от учебни занятия – при повече от 15 неизвинени отсъствия от 

учебни занятия в рамките на една учебна година; 

2. При системни тежки нарушения; 

(6) Срокът на санкцията се определя със заповед на директора;   

(7) По предложение на класния ръководител наложената на ученика по чл.62 

ал.1 санкция може предсрочно да бъде заличена 

(8) Освен налагането на санкция по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към 

консултации, 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. 

 

Глава V. 

Родители 

 

 Чл. 63. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището 

се осъществяват чрез: 

1. индивидуални консултации; 

2. родителски срещи; 

3. обучения; 

4. извънредни срещи, когато конкретна ситуация или поведение на  ученика ги 

прави необходими 

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е ученическата 

книжка.  

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

поща и телефон на един от родителите.  

Чл. 64. Родителите имат следните права:  

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на 

децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за 

приобщаването им към общността;  
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2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите 

и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно 

за двете страни време;  

3.  да се запознаят с училищния учебен план;  

4.  да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;  

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране 

в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с 

личностното развитие на децата им;  

6.  да избират и да бъдат избирани в Училищното настоятелство, Обществения съвет 

на училището и Родителския съвет на класа;  

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

8. да избират извънкласни и извънучилищни форми на обучение на своите деца; 

9. да подпомагат дейността на училището. 

Чл. 65. (1) Родителите имат следните задължения:  

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

своевременно класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика;  

2. редовно да се осведомяват относно приобщаването на своите деца в училищната 

среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;  

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

от страна на ученика; 

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

изграждането на умения за учене през целия живот; 

5. да участват в родителските срещи;  

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

специалист в подходящо за двете страни време.  

7. да предоставят информация за здравното състояние на ученика, за проведени 

медицински изследвания и консултации и да осъществяват взаимодействие с медицинското 

лице в здравния кабинет на училището, на основание Наредбата за приобщаващото 

образование. 

8. да уведомяват писмено директора на училището, ако отсъстват от настоящия си 

адрес за срок, по-голям от един месец, като посочат лице, което ще контактува с училището 

за времето на отсъствието им по всички въпроси, свързани с училищното образование, с 

изключение на отписването на ученика от училището или промяна на формата на обучение. 

При неинформиране за отсъствие на родителите  директорът на училището информира 
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отдела за закрила на детето по местоживеене на ученика   на основание Наредбата за 

приобщаващото образование. 

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

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

както и да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и 

учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с 

възрастта, индивидуалните потребности и интересите на ученика.   

 

Глава VI. 

Награди на ученици и учители 

 

Чл. 66. Учениците се поощряват с морални и материални награди за високи 

постижения в образователната дейност и за приноса им към развитието на училищната 

общност при условие и по ред, опредедени в Приложение  № 2: Правила за поощряване и 

награждаване и със заповед на директора. 

Чл. 67. Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди 

за високи постижения в училищното образование съгласно Приложение № 2: Правила за 

поощряване и награждаване и със заповед на директора. 
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 Глава VІІ. 

Управление и организация на процеса на обучение и възпитание 

Раздел I. 

Директор 

Чл. 68. (1) Директорът управлява и представлява ППМГ”Академик Иван Ценов” 

гр.Враца.  

(2) Директорът  като орган на управление и контрол  изпълнява своите функции на 

основание чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

(3) Директорът ръководи образователния процес в училището в съответствие с 

държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, 

контролира и отговаря  за цялостната административно-управленска и финансова дейност 

в институцията. 

Чл. 69. (1) Длъжността „директор” на училището се заема въз основа на конкурс при 

условията и по реда, определени в Кодекса на труда и чл. 213, ал. 2 от ЗПУО. 

(2) За заемане на длъжността „директор” на училището се спазват и изискванията на 

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

(3) При управлението и контрола на учебната и административно-стопанската 

дейност директорът се подпомага от заместник –директори. 

 (4)  При отсъствие на директора на училището за срок повече от 60 календарни дни 

началникът на Регионалното управление на образованието назначава друго лице за временно 

изпълняване на длъжността „директор”. 

(5) При отсъствие на директора на училището за срок, по-малък от 60 календарни 

дни, той определя със заповед заместник-директор за свой заместник, а при негова 

невъзможност -  лице от педагогическия персонал.  

Чл.70. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

(2) Административните актове на директора могат да се оспорват по 

административен ред пред началника на РУО и да се обжалват по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл.71. (1) Директорът има право да присъства на заседанията на Обществения съвет,  

да изразява становище по разглежданите въпроси и при поискване да предоставя всики 

сведения и документи, необходими за дейността му. 
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(2) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 

Обществения съвет за свикването му. 

Чл.72. Директорът, в качеството си на председател на Педагогическия съвет, кани 

представители на Обществения съвет и  Училищното настоятелство на заседанията на 

Педагогическия съвет, като им предоставя информация по въпросите, които предстои 

да бъдат обсъждани. 

 

Раздел II. 

Заместник-директор по учебната дейност 

Чл. 73. (1)  Длъжността заместник-директор по учебната дейност се заема въз основа 

на конкурс при условията и реда, определени в Кодекса на труда и чл. 213 от ЗПУО. 

(2) Заместник-директорите по учебната дейност са длъжни да изпълняват норма 

преподавателска работа. 

(3) Заместник-директорите по учебната дейност подпомагат директора в: 

1. организирането и контролирането на дейностите, свързани с обучение и 

възпитание на учениците в гимназията; 

2. спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 

3. изготвянето на Списък-образец 1 на гимназията; 

4. организиране на  процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на 

вътрешна оценка на качество на предоставеното образование с оглед внасянето на 

подобрения в работата на гимназията; 

5. организирането и контролирането на  дейностите, свързани с учебната дейност 

в гимназията; 

6.  създаването на условия за повишаването на професионалната квалификация на 

педагогическите специалисти и за кариерното им развитие; 

7. организирането на атестирането на педагогическите специалисти и при 

необходимост участва в изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

8. правилното попълване и съхраняване на документите в образователно-

възпитателния процес; 

9. организиране и контролиране изпълнението на препоръки и предписания, 

дадени от експертите на РУО и други институции; 

10. осъществяването на взаимодействието с родители и представители на 

организации и общности; 
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11. съдействане на компетентните органи за установяване на нарушения по чл.347 

от ЗПУО. 

Раздел III. 

Заместник-директор по административна и стопанска дейност 

 

Чл. 74. (1) Заместник-директорът по административната и стопанската дейност 

подпомага директора при организиране на административно-стопанската дейност на 

училището. 

(2) Организира и контролира:  

1. работата на административния и обслужващия персонал; 

2. воденето и съхраняването на документацията по трудово-правните отношения с 

персонала; 

3. снабдяване на училището с необходимата техника и материали; 

4. основния и текущия ремонт; 

5. разширяването и опазването на материално-техническата база. 

(3) Подготвя и представя на директора: 

1. договори с фирми в съответствие с изискванията на нормативните документи;  

2. води книгата за дарения. 

(4) Осигурява: 

1. изпълнението на изискванията на противопожарната охрана и РЗИ; 

2. изпълнението на плановете за действие на гимназията при природни бедствия и 

аварии; 

3. организира отдиха и общественополезния труд в часа на класа на учениците.  

(5) Участва в разработването на: 

 1. бюджета на гимназията;  

 2. щатното разписание;  

 3. статистическите сведения. 
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Раздел IV. 

Педагогически съвет 

Чл. 75. (1) На основание чл. 263, ал.1 от  ЗПУО Педагогическият съвет е 

специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в 

училището: 

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

приложен към нея план за действия и финансиране; 

2. приема Правилник за дейността на училището; 

3. приема Училищен учебен план; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема Годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

7. мерки за повишаване на качеството на образованието; 

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

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

учениците от уязвими групи;  

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи и в Правилник за дейността на 

училището; 

12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци; 

13. определя ученически униформи; 

14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс 

на училищната общност; 

15. запознава сe с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение; 

16. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, проследява и обсъжда 

входното ниво, междинното в края на първи срок и изходното в края на учебната година 

ниво на усвояване на компетентност от учениците и предлага съвместни действия между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на 

училището. 

 

  



43 

 

Раздел V. 

Педагогически съветник 

 

Чл. 76. (1) Педагогическият съветник провежда диагностична дейност: 

1. диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната и 

поведенческата сфера на учениците; 

2. идентифициране и картотекиране на надарените ученици, както и на учениците 

със специфични образователни потребности; 

3. диагностициране на учениците във връзка с професионалното им ориентиране в 

XII клас.  

(2) Педагогическият съветник провежда консултативна дейност: 

1. индивидуално консултиране на ученици; 

2. консултиране на учители; 

3. консултиране на родители; 

4. консултиране на училищното ръководство и педагогическия колектив. 

(3) Педагогическият съветник провежда групови занятия: 

1. обучение за развитие на социални умения и правене на социален избор; 

2. провеждане на семинари за повишаване на комуникативните умения и 

подобряване на груповия климат сред учениците; 

3. провеждане на дискусии с учениците по предложени от тях теми, засягащи 

актуални проблеми; 

4. участие в родителски срещи;  

5. проучване на проблеми, свързани с рисково за здравето поведение, превенция на 

опити за злоупотреба с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, наркотици), 

превенция на зависимостите с рисково сексуално поведение и др.; 

6. проучване сред учениците за нивото на информираност и отношението им по 

проблемите на наркотиците; 

7. провеждане на семинари за повишаване на познанията на учениците по 

проблемите на наркоманиите, сектите, половото съзряване и др.; 

8. изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие. 

(4) Педагогическият съветник извършва посредническа дейност: 

1. взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и 

училищно ръководство; 

2. проучване на евентуални предпоставки за възникване на конфликтни ситуации в 
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училище; 

3. подпомагане работата на ученическия съвет;  

4. участие при провеждането на час на класа за обсъждане на проблеми и казуси по 

възпитателната работа, поведението на учениците и др.;  

5. проучване сред учениците за насилието в училище;  

6. включване в работата на училищните комисии.  

 

Раздел VI. 

Училищен психолог 

Чл. 77. (1)Училищният психолог осъществява: 

1. диагностика за входно равнище на постъпващите в отделните степени ученици 

(V, VIII клас); 

2. проучване и подпомагане на психологическото развитие и здраве на учениците; 

3. проследяване и подпомагане на адаптирането на учениците към социалния живот 

в класа и училището; 

4.   следните основни функции: преки - психодиагностика, в това число скрининг и 

интервенционна работа (корекции и формиране), и косвени – превантивна, консултативна, 

организационна, обучаваща и научно-изследователска работа; 

5. проучване и съдействие за разрешаването на проблемите чрез диагностициране, 

скриниране на затрудненията, нарушенията, диагностициране на социално-

психологичните отношения и взаимодействие; 

6.  идентифициране на проблемите и подпомагане за предотвратяването им; 

7.  проучване и подпомагане за снемане на напрежението и стреса. Предлага 

антистресови програми; 

8.  проучване стремежите, възможностите и подпомагане  личностното развитие на 

ученика и неговото професионално ориентиране; 

9.  проучване и решаване на проблеми с общуването на ученици; 

10. повишаване на психологическата култура на учениците; 

11. в процеса на работа използва само утвърдени методи – стандартизирани тестове, 

инструкции, наблюдения, анализи; 

12. оказва помощ и подкрепа, като спазва нормативните документи, касаещи 

дейността; 

13. систематизира и съхранява материалите (инструментариум) за провеждане на 

психологическото изследване и съхранява резултатите; 
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14. спазва професионалната етика и професионалната тайна. 

(2) Училищният психолог пзвършва следната посредническа дейност: 

1. взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители 

и училищно ръководство; 

2. проучване на евентуални предпоставки за възникване на конфликтни 

ситуации в училище; 

3. подпомагане работата на  Ученическия съвет; 

4. участие при провеждането на час на класа за обсъждане на проблеми и казуси 

по възпитателната работа, поведението на учениците и др.; 

5. проучване сред учениците за насилието в училище;  

6. включване в работата на училищните комисии. 

 

Глава VIII. 

Училищно настоятелство 

 

Чл. 78. (1) Училищното настоятелство е независимо и доброволно сдружение – 

юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в съответствие с 

действащото в страната законодателство. 

(2) Дейността на Настоятелството обединява усилията на родители, учители, 

общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, които са съпричастни към 

просветното дело и готови да съдействат за развитието на гимназията. 

Чл. 79. Целите на Настоятелството са: 

1. цялостно  съдействие на училищното ръководство при изпълнение на задачите 

във връзка с обучението, възпитанието и просперитета на учениците, тяхното оформяне 

като образовани и културни граждани; 

2. осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището; 

3. организиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства. 

Чл. 80. За постигане на целите Настоятелството: 

1. подпомага училищното ръководство; 

2. подпомага инициативите на учениците и учителите в училището; 

3. съдейства за подобряване на материално-техническото осигуряване на учебния 

процес; 

4. издирва спонсори за подпомагане на училището, грижи се за осигуряване на 

допълнителни финансови и материални средства за училището и само извършва 
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спонсорска дейност; 

5. подпомага и съдейства за включване на родители при организирането на 

свободното време на учениците; 

6. предлага мерки за подобряване на дейността на училището; 

7. подпомага социално слабите ученици. 

Чл. 81. Членуването в настоятелството е доброволно.  

 

Глава IX. 

Ученически органи на самоуправление 

Чл. 82. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез 

явно гласуване всяка учебна година. 

(2) Ученическият съвет на класа: 

1. участва в планирането на тематиката в часа на класа; 

2. съдейства за спазване на правата на учениците; 

3. участва активно в решаване на проблемите на класа. 

(3) Председателят или заместник-председателят на Ученическия съвет на класа е 

член на Ученическия съвет на гимназията. 

(4) При внасяне на предложение за санкциониране на ученик от класа класният 

ръководител го съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и 

двете предложения. 

Чл. 83. (1) Ученическият съвет на гимназята (УС) е израз на правото на 

представителност на учениците. 

(2) Ученическият съвет организира своята дейност въз основа  на приетия от 

членовете му правилник и на решенията им. 

(3) Съставът и ръководството на УС се определя от ученическите съвети по класове. 

В състава му влизат представители на класовете от V-XII. 

(4) Ученическият съвет  определя  структурата и ръководството си, както и своите 

представители за участие при необходимост в работата на  Педагогическия съвет . 

(5) Ученическият съвет на гимназията участва в: 

1. определяне на санкциите и награждаването на ученици;  

2. организиране на извънкласните и извънучилищните форми; 

3. организиране и провеждане на училищни мероприятия 

(6) Ученическият съвет на училището има право да: 
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1. събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова 

инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия; 

2. предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за 

подобряване на образователно-възпитателната работа;  

3. участва чрез своя председател при необходимост в заседанията на  

Педагогическия съвет.  

(7) Педагогическият съветник и училищният психолог наблюдават и подпомагат УС. 

Глава X. 

Обществен съвет 

 Чл. 84. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи 

общности се създава Обществен съвет. 

(2) Общественият съвет е орган за развитие на училището и за граждански контрол 

на управлението му. 

 Чл. 85. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на финансиращия орган  и  представители на родителите.  

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано 

от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на 

родителите и се избират и резервни членове на Обществения съвет.  

(3) Председателят на Обществения съвет се избира от членовете му.  

(4) Членовете на Обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от три години.  

 Чл. 86. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, 

като задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

(2) С право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет на училището 

участват най-малко трима представители на  Ученическия съвет.  

(3) С право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет на училището 

участва и представител на  Настоятелството.  

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

училището, на Регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на 

юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.  

 Чл.87. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на 

Обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.  

(2) Директорът е длъжен при поискване от Обществения съвет да предоставя всички 

сведения и документи, необходими за дейността му.  
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(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 

Обществения съвет за свикването му. 

 Чл. 88. (1) Общественият съвет в училището: 

 1. одобрява стратегията за развитие на  училището и приема годишните отчети на 

директора за изпълнението ѝ; 

 2. участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждането на програмите по 

чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес 

въз основа на резултатите от самооценката и външното оценяване; 

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

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;  

5. съгласува предложение на директора за разпределяне на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището; 

6. съгласува училищния учебен план;  

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директора при условията и 

по реда на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗУПО на 

учебниците и учебните комплекти;  

9. сигнализира компетентните органи, когато в хода на дейността си констатира 

нарушения на нормативните актове;  

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1т ЗПУО;  

11. участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност.  

 (2)  При неодобрение от Обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и т. 5 същите 

се връщат с мотиви за повторно разглеждане от Педагогическия съвет. При повторното им 

разглеждане Педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно 

решение. 

 Чл. 89. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на Обществения 

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

 

Глава XI. 

Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд 

Чл. 90. (1) Учениците са длъжни: 
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1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и 

хигиена и противопожарна охрана; 

2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че 

са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се 

задължават да ги спазват; 

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения 

транспорт; 

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда 

и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно 

дадените им указания в това направление; 

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните 

съоръжения; 

7. да не сядат по первазите на прозорците и да опазват зелените площи в района  на 

училището. 

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 

1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите 

родители; 

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на 

техни близки без предварително съгласие на родителите; 

4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и 

контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, 

или на материали с вредно или незаконно съдържание  като порнография, проповядване на 

насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт 

и др.; 

5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател; 

6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 

компютърна мрежа или атакува други системи; 

7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят 

доброто име на училището. 

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и 

опазване на околната среда, труд и техника и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят 

учениците в часовете си. Инструктажите  се съхраняват от заместник-директора по 

административните въпроси. 
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Глава ХІІ. 

Ритуали, символи и тържества 

Чл. 91. В ППМГ „Академик Иван Ценов” гр.Враца действа система за училищна 

ритуализация за повишаване мотивацията, увереността и самочувствието на учениците за 

повишаване авторитета и имиджа на училището и съхраняване на традициите му. 

(1) Национални и европейски символи. 

(2) Училищни символи:  

1. Училищно знаме; 

2. Лого /емблема; 

3. Слоган : «Стилът в образованието!»; 

4. Почетен плакет 

5. Елементи на представителна ученическа униформа: 

 Риза с емблема ( бели, зелени и сини райета); 

 Вратовръзка (тъмносиня за момчетата, зелена за момичетата с 

надпис с наименованието на училището); 

 Черна пола или панталон. 

(3) Ритуали и тържества: 

1. Национален химн; 

2. Тържествено посрещане и изпращане на училищното знаме; 

3. Отбелязване на национални и европейски празници; 

4. Отбелязване на училищни празници: 

 Начало на учебната година – 15 септември 2017 г.; 

 Патронен празник – 11 май 2018 г.; 

 Изпращане на випуск – 15 май 2018 г.; 

 

Чл. 92. (1) Учениците от ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца задължително носят 

представителната ученическа униформа при отбелязване на национални, общоградски и 

училищни тържества и празници, олимпиади, състезания, конференции и други 

представителни изяви.  

              (2) Извън случаите по ал. 1 елементите на представителна училищна униформа не 

са задължителни. 
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Глава ХIII. 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Правилникът за дейността на училището се актуализира ежегодно. 

§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. 

Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и 

служители в училището с Правилника. 

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват 

Правилника. 

§ 4. Този Правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол 

№ 14 от 11.09.2017 г.) и е утвърден със Заповед № 0980-0014/15.09.2017 г. на директора на 

училището. 

 


