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Настоящият Правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол да10/ | 2.09.22) и е утвърден със Заповед Л"! РДЧЗНЮДЩ Директора на училището.



ГЛАВА |
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Настоящият правилник урежда упройсгвто. функциите и управлението на
Професноивли. тимт аи. по морско иорвбоплкввне и риболов ..Свпи Никол. трБургас.

чл. : Правилникът определя структурата и функциите на ръководството и управлението на
училището. ортаннтвтшлта но учебновъзпнтателната рабата. правата и задълженията на
обекта и субетпа нв учебно. изпитателния процес съобразно:

- Закон за предучилищното и училищното пбразованис:
- Закон на професионшштобрвтовониеи обучение
- Закон аа татщтта на дискриминацията;
- Звкпн тл такрила на детето:
- НаредбаКе 3 за ортанитациата и провеждането на даи;
- Наредба по 4 за учебния план;
- Наредба на 2 от 13.11.2014 т. аа условията и реда за ввлноиране на професионални

знания, умения и камптнтносги. Обн. ДВ, бр. 96 от 21 11.2014 г., в сила от 01.012015 г
издадена от министъра на обршпвпнит и науката;

: държавните обрваователни стандарти в системата на училищното образование;
. Норедба та общообратоавтелнвта подтотовко;
. НАРЕДБАлак за информацията и документите за ситмап та предучилищното и

училищното обрщоввиие;
- НАРЕДБАнео аа: усвояването на българския книжовен език;
- НАРЕДБАкато на ортаниташтяна дейности-:: в училищното обрааованне;
- НАРЕДБА пан ла оцеииване нн рстул-татнте от обучението на ученипт:

Чл.: Тпзи правилник определя пртоптнпкте на утптлищното обрвооввние в пгмю> „Свети
Никита“, тр. Бурлан:

1. ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика. към възрастните и социалните
промени в )кивоп му. както и към способност му да крилата усвоените компетентности ттв

практика;
1, равси достъп до качествено обрааование и приобщаване на всеки ученик;
з. равнопоставеност и недопускане на дискриминация:
4. идваше и развитие нн българскатп оброаоватепнатрадиция;
5. яумоннтъм и толерантност;
о. съхрвияваие но културното мнотообрааие и приобщаване чрез болтарския език;
7, иновативност и ефективност в педаготическите практики и в пргшизшит на
обрщоваплния процес път основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от
иновациите;
В. прозрачни"! на управлението и предвидимост на разви-шип на училищното образование

ч .4 Основите цели в унилипвтото обрваование а ПГМКР „Свети Никола- са:

|.Интелектувлно, емоционално, социално, духовнширавствеио и физическо раавитме и подкрепана всеки ученик в съответствие с възраст-та потребноститеспособностите и интереситему:2.Съхрвняше и утвърждаване на българската национална идентичност.
ЗЛридобивви: на компетентности. необходими за успешна .тичттостиа и професионална
ревлинациа и активен граждански искат и съвременните общности.
4 Придобивале на компетентности та прштвтане на принципите за устоичмво раовитие.
5.Ранно отрицание на заложбите н способностите на всеки ученик и насърчаване на рнвитиеш и
реализацията м .



6.00рмиряне по устойчиви нагласи и нотивадиа за учене през целия живот;7 Придобиване на компетентности за разбиране и пращат-анена принцпптпе надсмпкрвципц и правовата държава на човешките права и свободи. на щоивиото и отговорнотогражданско участие;
Х.Формирвне на толерантни и уважение към етническата, националната, културната езиковата ире итиотнота идентичност на всеки прижлаиин;
9.Формираие на толерантност и уватксиие към правата на учениците и хората : „тиня:10. Познаване на националните. саропеиските и световните културни ценности и традиции;| 1 Придобиване на компетентности за разбиране на тлобалии процеси, тенденции и технитемаимовръзх
12.Придобиване на компетентности за разбиране и прштагане на принципите. правилата.оттоворностнте и правата които произтичат от членството : Европейскиа сътоа.

ГЛАВА "
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 5. Задължително училище образование в ПГМКР .,Свпи Никола“, гр.Бургас:

и » Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрезучсие през целия живот.
(2; Училшшют образование е задължително до навършване на 1б-гопишиатрап.ш Задължителното училищно образование е безплатно за учениците.му Училищното образование е безплапто и след задължителната училищнц възрш за:!.бьлтареките Граждани,

2.тражданите на друга държава членки;
з праткданите на трети дърти:
а) с разрешено постоянно пребиваване в страната:
от получили право на дългосрочно или противник) пребиваване в странна. както и зачленната нв шхиитс ссмейпва;
в) приети по актове на Министерския съвет;
г) приети по международен договор, в които този въпрос е уреден:.а) ти които тона : предвидено в специален закон:
с) търсещ или полу-тили международна вакршта в страните.(5; На малолетните н нстт-ьлиолсптите нувшеппи, търсещи или получили международна закрила пореда на Закптш та убежището и бежанците, се оситуривабезмотно образование и обучение приуспоаивта и по реда за българските граждани.

(6) Правото на безплатно образование се упражнява като не се заплатнаттакси заобучениетооситурввано със средства от държавния бюлжетм се ползва бпплхгно мтришнапбаза за обучение и за развитие на интересите и способностите на ученици-ке. Не се затотаптаттаксии тв ивиавнс на държпвни зрелостни изпити и на държавни изпити за придобиване нанрофесипналпв квалификация - по теория и практика на професията с цел придобиване на среднообразование.
(7) Итати случаитс по ал. 4 граждани на трети държави. навърши запатпеиштната училипшавъзраст. се обучават срещу заплащане на такси в размер. определен с тарифа. одобрена отМинистерския съвет.
ГЛАВА"!
ОРГАНИЗАЦИЯ ПА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТШНИЯ ПРОЦЕС
Чл. о. абуиеиието а пгмкг „Свети Николи“. трБуртас. осигурява: овладяватте на общите



основни закономерности на човешкото познание, усвояване и формиране на общочовешки и
национални ценппсти, добродетели и култура, развитие на индивидуалности стимулиране
на творчески заложби, духовно, физическо и социално развитие и :дршщювсн начин на
живот, завършване на определените в Закона за предучилищното и училищното образование
степени на обрвтование и придобиване на професионална квалификация.
(1) Не се допуска налагането на идеологически и/или рслитиозии доктрини.
(2)Всеки гражданин упражттява правото си на обрааоваиие съобразно своите предпочитания
и възмояотосгн в училище по негов избор. доколкото в Захпна за предучилищното и
училищното образование и в подзаконовите актове по прилагането му не е
.нрепиидеио друто.
(3) Изборът по ал. 2 за малолетните се извършва вместо тих и от тяхна име от техните
родители, а за иетгътщопетиите - от учениците със съгласието на текните родители.
(4) в случаите на обявяване на национална областна или по места епидемиологични обстановка.

застрашаваща здравето и живота на учениците, същите по предписание на гзи преминават от дпевпа
и самостоятелна форма на обучение към работа в електронна среда . орвс. трески за работа на
системата на училнапчстообразование през учебната 2020 . 2011 година в условията на сочни 9/.

(5) Със заповед *иа директорана учебното заведение се утвърждават мерките. които ще деистннт
по време на извънредната обстановка

ГЛАВА“,
ЕЗИК В СИСТЕМАТА ПА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 7. Официалният език е българският.
(1) Учениците. за които бълтнрскиат език не е майчин, имат право да изучават и майчиния си
език при условията и по реда определени от Закона за предучилищното и училищното
образование. и под грижата и контрола на държавата;
(2) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички ученици;(3) Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на училищнотообразование чрез:

1. обучение по обршвашшшо направление и по учебния предмет Български език и
литература

2. обучение по останалите образователни направления и учебни предмети. по коитообученит се осъществява на български език;
3 процеса на общуване в училище.

чл. :. За учениците. за които бълварският език не е мтчин. се създават допълнителни
условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната иитетрация при условия и
по ред. определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския
книжовен език.

чл. 9. (|) На пребиваващите в страната /обпшпвта/ ученици в задължителна училищна
възраст, независимо от тяхното гражданството. се осигурява безплатно обучение по
български език при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за
усвояването на бъторрекия книжовен език и в държавния образователен стандарт за
финансирането на инспттуциите.

(1) На пребиваващите в страната /общината/ ученици в задължителна училищна
възраст, чиито родители са граждани на други държави членки и упражняват трудовадейност на територията на Република Бъщариа (на общината/. се осигурява и обучение помайчин език и култура в сътрудничество с държавите по произход при условия и по ред.
определени с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в
училищното обраоование.

(3)Ако в училище се обучават ученици, търсещи или получили международна
закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците. се осигурява принеобходимост допълнително обучение по български език при условия и по ред, определенив държавния обраоователен стандарт за усвояването на българския книжовен език и в



държавния аорааоаателев стандарт „ фииднсиршт на инспттуаиите.

ю. Усаоаваието на бълтарокиа киижоеен език се изразява в.

1.овпадаванс и прилагане на коинетентностттте, определени с държавни. образователен
стандарт за предучилишнвтц образование по образователно направление Български соли и

литература;
2.овтадввапе и прилатане на компетентността, определени с ттвржавииа обртоователеп

стандарт за общообрааователиата ноатотовка.
3.спшваив тта книжовно взикввитв норми в учебните часове по всички учебни предмети, при

нейностите по ралличиите образователни направления, а които обучението се осъществява на
български език. както и в заниманията по интереси.

4.спавване на книжовно езиковите норми в системата на училищата обраловаиие при
общуването на учителите. директорите и друтте педагогически специалист с учениците.

[ДАВА У
УЧЕБЕН ПЛАН

ч :. ш Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули на
придобиване на училищната подготовка.

(2) Сгрукгурата на учебния план пбхвшв даа раздела:
|. раздел А » задължителни учебни часове;

чл.щи в задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на
общообрааователната и общата професионална подготовка.

Ч.]. ш » в набираемите учебни часове се псьшецтвяввобучение за придобиване на разширената
подт птоака. профилиранвта подготовка и/или отрасловата специфичната и разширената
профссионапна подготовка както и на специализираната пат-така.

(ша итбираемите учебни часове може да се изучават и учебните предмети по чл. 76. ап.5.ш
з| 1У0

Чл. 14.(1)Държавниат образователен стандарт за учебниа план определи рамкови учебни планове но
класове. етапи и степени на обрааование в зависимост от вида на образованието и спецификата и

фирмите на обучението.
(2) Рамковият учебен план съдържа:
т броя на учебните седмици но класове;
2. нвименованитта на учебните предмети и/или модулите. включени в раздел А;
з.тодищииа брои на учебните часове. определени за изучаването на всеки от учебнспе

предмети и/или модулите, включени в раздел А, по класове. етапи и степени на образование;
4.05щмя годишен брой на иабираемкте учебни часове в раадел

ч чл 5 (! » Итвъп часовете по чл „ал. 1 /чл.92 ал.1 от виж в учебник план се вкгпочва на всеки
клас. та встка учебна седмина и по един учебен час та ортапюиране и провеждане на спорпти
дейности. утвврдепи от мииицтьрв на образованието и науката по прештоттение на министъра на
младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.

(2) часът на класа се иаполтва аа последователио развитие на класа. на патриотично
антпитание и тв иттрвждане на траашвнски компетентности. вюпочъгшшо чреа ученическото
самоуправление.

ш Ортанитирането и провсжлаисю на спортни дейности по ви.! се псьщсствявя от
педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална
Киалификщия "учител“ или “треньор" по даден вид спорт.

(4Юбучспипои дейностите по ал.) може да се осъществяват в блок от часове в :швисимостот
проблематиката и от потребностите на учените от паралелната.



на дирепора, като не може да се променя през учебнш година.

(2) пицата, лрепоиали обучепипо си, продължават по училищния учпбен план. д=йствашпрез учсбиа-ш година от които обученит продължава.
ГЛАВА И
ОРГАНИЗЩИОННИ ФОРМИ
чл. щи) Училищата обрвзпвание се организира а последователни илнооае.

на групи или да „е орпниаират сборни Групи ат рижи-дни паралелки иг един клас или от различни
клаоаае

(в; При услпвшгп на зпуо за ученик от паралелка може да се организира и индивидуалниобучение на отделен учебен предмет или модул.

Чл. 12. Срокът и формата на обучение а пгмкг „Свети Никола“. гр. БуртаоОбучепипо за придобиване на средно образование се ооъщестанаат Уш до хн класвключтна а ааа пипа . кат следва:1.първи тимнлпиаиаа . ог Уш до х клас включтщшо;:.атари гимназиален - ат Х! дп хн клас включително.
ГЛАВА УН
УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 23. (1) Учебната тдипа с с продшжтслност 12 месеца.(2) Учебнап година започва на 15 септември. „ случая, че 15 септември е почивен ден. тя
аалоиаа на парни следваш работен ден.



ш Броят на учебните седмици в една учебна тдина и разпределението им по класове се
определят с дърткавния образователен етатотарт за учебния титан.

и) Учебните срокове и тяхната продължителност, ародвттжигепнос-гга на учебната седмица.
продължителност-ва на учебните часовс, както и ваканциите се определят с държавния образователен
стандарт за организатшята на дейностите в училищно-то образование.

Чл. 14. (|; за всяка учебна година министърът на образованиего и науката определя със заповед:
1 Нанато и край на ваканциите с изключение на лятната вакаттция.
2.1теучебни дни.
3. Началото и края на втори учебен срок.
ш Захшпедтв по ал. 1 се издава не по-късно от две седмици преди началото на учебната

година.

Чл. 25. (|) Учебни дни може да се опредетатт за неучебни или неучебнн дни . аа учебни. само със
заповед на министъра на образованието и науката.

(21 в случаи на разместване на почивните дни през гпштната на основание чл, 154, ал. 2 отКодекса на труда обявените почнвии дни са неучебнн за учениците. съответно обявените работни
дни са учебни дни, пснетт кот вто учениците са във ваканция.

тзт в случаи на извънредни или непредвидени обстоятелство или за деня на честване на
празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на регионалното
управление на образованието може да обявява до три учебни дни за иеучебнн в една учебна година за
училища на територията на общината.

и) директорът на училището след решение на педатотнческня съвет може да обявява до триучебнн дни а една учебна година за иеучебни, но приоъствени. за което уведомява началника на
регионалното управление на образованието.

151 Неучебии са и дните, с които образователният процес в училището е временно
преустановен ло задължително предписание на компетентен оргаи, определен с нормативен акт.

Чл. 26. Учебните срокове и тихиата продшокителност. продижтслиоспв на учебната седмица.
продължителност-т на учебните часове, както и ваканциите се определят с държавния обршовдклен
стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. ред и начин за организиране напосещения на културни и научни институции и прояви. както и на други организирани изяви и
прояви, които не са предмет на уреждане в Наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма /чл, 101 ал.
5 от 311У0.чл. 15. ал 1 от Наредба На 10 за организаштзт на дейностите в училищното образование/,

(1) Продължителност на учебните часове и почивките между тях се определи с държавнияобразователен стандарт за организацията на дейностите в училицшопо обратованне/чл 103,
ал 2 от ЗПУО/

(2) Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не може
да с павмшък от 22 и по-топим от 32 учебни часа

(3; Котткрептиит брой задължителни и избираеми учебни часове по класове ае определя с
държавния образователен стандарт за учебния ттлан.

(4) Всеки учител, организатор на подобно мероприятие. уведомява дирспора с докладиа
записка не по-налко от 3 дни преди мероприятието.

(5) Пари от ученици и родители не се събират преди получаване на писмена резощоция,Събирането на пари се извършва от родителския актив.
(от По всеки учебен предмет. по които учепишпе ще пропуснат учебен материал. се подготвя

преструктуриране на учебното съдържание и се предегавя на директора.
(71дирекюрът издава заповед за организиране на посещения на културни и научиш

инсзи гуттии и прояви, както и на други организирани изяви и прояви до следващия работен ден след
лол чаване на заявлението.

(в) Учителя, ръководещ учениците подготвя;
1, Списъци с трите имена. ЕГН на ученика и имена родитетиттаотойник н място за подпис

нн родител и ученик за ттроведен инструктвтк по БД и безопасни условия на поведение, като са
посочени и персоналните ръководители;

:. Аргументвпня на избора. обвързан с учебната цел и конирептото учебно съдържат:,



във връзка сал. 4;
; декларация по обраоетиог родителя за участие на ученика в съответната форма:(9) дневнотообучение в училището е едиосеменио та общообразователнвта. теоретичнатапрофесионална подготовка и учебната прщпнка и се осъществява по утвърдено от директораседмично разписание.
1.Учебпите часове се провеждат с продължителност 45 минути, започват от 8.00 часа.гошттиото междучасие е след чтрги учебен час, като продължителност му е 20 минути.2. Учебната практика и производствената практика за специалностите .,Корабововене ,морско", „ Корабни машини и мехшизми“ и „Митническа и данъчна администрация"“, сеутвържмва със заповед на директора.
3. Производствена практика се организира се по график, утвърден от директора взависимост от конкретните условия.

(10) Седмичното разписание на учебните апетитна се съгласува с регионалната РЗИ и сеут върждавв от директора

ГЛАВА У!"
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 27, (1 ) Училища-ю организира дттевнасомостоателнв. иттаивидуалпа и задочна форми наобучение
(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно раввнтие за»1.ученик, ненавършил 15 години, чиято възраст надхвърля с повече от три годинивъзрастта на съответни. клас;

2.липе, навършила 16 години. което постъпва за първи път в училище;3.лице, прекаснвло обучението еи за повече от три последователни учебни години.4.липе. което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години:5.учените които промен. формата на обучение в щтучаите по чл. 112, ал. 5 от зпуо(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оттенка на потребностите от обучение на лицето ипри осигуряване аатттита на итпересите иа останатите ученици от паралелната.
Чл. тв. дневната форми на обучение е присъсгаепа форма която се провежда между а и то часа вучебните дни.

Чл 29. Обучението в самостоятелната и в индивидуалнатаФорма се организира за отделен ученик
чл. 30. (1) в индивидуална форми може да се обучават:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ.издаден от съответната експертна лекарска комисии. определена в Закона за здравето, не могат да ссобучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни;2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението сиза един или повече класове;
з.ученицнте в случаите по чл. 107, ал. 2. т. 1 4 от зпуо(2) Итшивидуалнатаформа включва индивидуални учебни часове и текущо оценявано илиизпити за определяне на срочно или годишна оценка.

(3) обучението се осъществява по имдивищалсп учебен план по чл. 95. от зпуо.(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училитдсто. в случаите на ал. 1, т. 1.когато ученикът не може да посещава Училището. учебните часове се организират в домашни илиболнични условил.

чл. 31. (1) в самостопелнаформа може да се обучават:
1, ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини,увостоверени с медицински документ, издаден от сшпггнт експерталекарско комисия.определена : Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна Форми;[ученици в задължителна училищна възраст- по желание на ученика или родителя. пореда на чл. 11, ал. 2 от Закона за училищното и предучилищното образование



: ученици с изявени дарб
4.липа навършили 16 години.

121 Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т.
1,от Закона за училищното н предучилищното образование,

(з) Самостоятелната форма вктцочвв самостоятелна подтотовка и итпити за определяне на

годишни оценки по учебните предмети от училидотиз учебен план.

и) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищниучебен план за писане
форма на обучение.

(„Ученици-ш по ал.1,т.2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на
ролите-лито и им постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават
обучението си при спазване на изисквания-ка на този закон в друга форма на обучение /по чл.106 от
Занона за училищното и предучнлнщното образование/, препоръчана от екипа за подкрепа за

личностно развитие.
(6)Сш0стояплнаш форма на обучение за учениците по ал.1,т.1 се организира след

решение на експертна комисия. създадена към регионалното управление на образованието.

: в тадочна форма може да се обучават:
(1) само лица, навършили 16 години.
(2) започната форма на обучение включва учебни часове. самостоятелна подготовка „

полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен
11 ми

(31 Учебните часове и изпитите на учениците в задочна форма на обучение се провеждат в

слекцюнпв орела
(4) обучението в задочна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз

основа на свотвептид рамкпв учебен план за задочна форма.

чл. 33. (1)Приемането на учениците в сто става. след подаване на )аявленив до директора пнчио
или от упълномощено лице. придружено с докумет, удостоверяватциоснованието за
кандидатствате, в срок не по . малко от 20 учебни дни преди изпитни сесия. За записване в

сацостоттелна форма на обучение могат да кандидатстват външни ученици. нато представят
свидетелство за основно обрщоввиие. медицинска карта и 2 бр. снимки.
121 Приемането на учениците в зазо става, след подаване на заявление до директора лично или от

упълномощено лице, придружено с донумснти, удостоверяващи основанието за шшидлптване, в

срок не по - късно от 5 дни преди началото на учебната година.
(: )Услсвипп и ред-вт за организиране и провеждане на изпити се определя със заповед на

директора на училището.
141 За всяка учебна година ученикът в самостоятелна форма на обучение е штьжен да подаде

заявление в учебното заведение до 15.09.
(5)Ученицнте от самостоятелна форма се явяват на следните изпити сесии:
1.н. януари . редовна сесия,
2 м. юни . редовна сесия;
зи. юли . поправителни сесии.
А за учениците от хп клас. май.

на ученици от х11 клас, неуспешно иолоаптлн изпитите си а редовна декемврийскв и шрилскд
поправитетна сссия се дава възможност, за още един поправителна, определена све заповед на

директора. при необходимост през месец май, преди провеждщтето нв дзш.
(6)Уче1шцип от задочна форма се явяват на следните изпитнишии:
1.м. ипуари . редовна сесия;
2.м, юни . редовна сесия;
3.м. юли . поправителни сесии.
4 за учениците от х11илас. май

(71 Ученици от СФО, записани. но появили се на девемарниска сесии, подават молби за
иниване на априлсна сесии.

(ЩУченик. които не е положил успешно асичките си изпити по Учебник плш за свотвептия

мас. та ноито се явява, не може да подава заявление за обучение в следващия ттлае.



(9) Лица записани/преминали в сто след редонната сесия. имат право да ос явяват нааприпека и тонекв поправителни сесии.
Уапептмо попаипялите изпити преминават в друг класа не успешно съгласно ал. 8.(не) Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само пп предметиот един и същ клас за дадена учебна година Изключения се допускат за лица навършили 16 години.които могат да завършат даа класа в една учебна година . ако са :шили това свое желание приподаване на заявлението за записване. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно саположили всички изпити, предвидени за завършване на предходен клас.
ч.- 34 Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение и ученици. навършили нотодитцнв възраст, и желаят да променят формата си на обучение. подават писмеко заявление .тодиректора на училището в началото на учебната година.

1.Уненици, които се пбучшт дневна и самостоятелна форма на обучение, могат на

форма на обучение
2.3а промяна на формат на обучение директорът тта училището издава ЗаповедВ.завършшпо на клас и иа степен на образованието, както и придобиването напрофесноиагпта квалификация в различните форми на-обучение, се удостоверява с едни и съпти и.т.тдокументи съгласно държавните образователни стандарт, съгласно Закона за предучилищното иучилиицтото образование .

ГЛАВА [Х
ОЦЕНЯВАНЕНА РЕЗУЛТАТИТЕОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
чл. 35. („Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати отобучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация(2) Основните цели на оценяването са.-

1. диагностика на индивищвлит постижения и на напредъка на ученика и определяне напотребноститему от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;2. мониторинг на образователния процес за прилатане на политики и мерни. насочени къмподобряване канеетъото на образование.
тз) Оценяване се извършва:
1.в процеса на обучение;
г.в края на клас или на етап от степен на обрааование;
Злрн завършване на степен на образование.

Чл. зо (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.(2> Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение. като част от тях са възоснова на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене в резултат натекущитеизпитвания се поставят текущи оценки и брой точки. въз основа на които се формиратсрочни или годишни оценки.
(3) Оценката е показател за степента, в която компетен-т-ностите. постигнати от учениците врезултат на обучението, соотвегетвдг на определените е държавния обрааователен стандарт за

учебната програма по съответния учебен предмет или модул за сиггштчия кпас(4) Не се поставят оиенки по учебните предмети, модули или пеиности. предвидени заизучаване във факутпативнттте часове от училищния учебен план. с изключение на спортнитеучипиша
(5) Изпитите са:
т.приравнтттепни;
2.3п определяне на срочни или на годишна оценка по учебен предмет;в.за промяна на оценката;4.” установяване степента на постигане на компетентностите. определени в учебната



прот рана на учебен предмет за определен клас;
5 за установяване степента на постигане на компетентттоетнте. определени с държавния

образователен стандарт за обшообрааоватепната подгптошш. с държавни образователен ишдарт за
профилирвиата подготовка за определен етап от степента на образование и/ини с държавния
обратоватепен стандарт за придобиване на квалификация по професия;

6.Лържавни зрелостни и квалификационни изпити 42 клас.
7. Национално външно оценяване - Български пик и литература и Математика.

чл. 37 (1) в зависимост от оценяващия оценяването може да е:
н.въгрешнв - иотато оценката се поставя от обучавашитт учител;
2.ванцтно - когато оценката се поставя от комисия или от лице. разтотчно от обучавалтия

учител
тв зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното

обучение мнж: да е:
1. национално . обхваща ученици от един клас в цялата страна;
2.регионанно . обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколкп области;
3.учинишно - обхваща ученици от един клас в рамките на отделно учнлишс;
4.груповп . пбхващл част или всички ученици от една или повече паралелки;
5.индивидувлно - за отделен ученик.

(1; в края на х клас се провежда национално външно оценяване за установяване пепелта на
постигане на коннетентностите за съптвспшя етап. определени с държавния обршвшспси статшарт
за общообразователнатс подготовка.

Чл.38.(1)0ц=иката съдържа качествен и количествен показател.
(2) Оценките. които може да се поставят, са "отличен (б)". "много добър (б)“. "добър И)“.

"среден (в)“, "сляб а)".
(3) в случаите когато копичественият покввател не се определя като цяло число, квчсотвеният

поиататеп се определя при условията на държавния обратовяштен стандарт зв оценяването на
рступтатитеот обучението на учениците.

(4) Котато се използват други количествени ппкпптели, те се приравняват към оценките по
ат. :

(5) оценките от националното външно оценяване в края на Уп и в края на х клас. както и от
цържавнитс зрелостни изпити и от държавния изпит за придобиване на професионална кватшфикациа
може да се изразяват само с количествени показатели - в брои то-ятти. бе- да се приравняват към
тнтснките по ал 2

Чл. 19. Основните компоненти на оценяването. видовете и формите на оценяване, кино и
организацията, условната и редът за извършването му се определят о държавния образователен
стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

ГЛАВА Х
!АвъРШВАнЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

чл, еп (1) Ученик завършва успешно клас. ако има годишни оценки наи-малко "среден (в)" по
„сички учебни предмети ипи модули. предвидени в училиттшия учебен план за съответния клас в
тацътжителните и в избираемите учебни часове.

(2) Ученик. успешно завършил определен клас, продиокавв обучението си в следва-топ клас.

ч . 41. (| ) Ученик. който нма годишна оценка "слаб а)" по учебен предмет или модул. полата изпи”
от промяна на оценката по учебния прешлегили модул при условия и по ред. определени с
,твржаииии образователен стандарт за оценившто на резултатите от обучението на учениците.

(2) в случаите по ап.1 ученик. които не се с явил или не е положил успешно изпита за
промина на оценката повтаря класа



чл. 42. Ученик от хп клас. който има годишна оценка "слаб а)" по един или но наколко учебни
предмета или модула и не се е ивнл или не е положил уепедтио изпити за промяна на оценката, не
повтори класа тои може да се явява на нзпипк за промила нв оценката без ограничения на брояизпитни сесии при условни и по ред, определени с държавни. образователен стандарт за оценяванена резултатите от обучението на учениците.

Чл. 43. Ученик, кпйто е в сонати-пяна или или-щи форма, при пптряне на класа се обучава и и:навън на изпити само на учебните предмет или модули, на които има оцснка "слаб (:)".
члтм. (|) Учениците, завършили успешно х клас, получават удостоверение за завършен първигимназиален етап на средно обратование, което им дава право да продължат обучението си във вторигимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионалнаквалификация.

(2) Учениците но им, които се обучават и за придобиване на професионална квалификации.освен документа на ал. 1. получават и съвтаептите документи, издадени при условията и по реда наЗакона за професионалатото образование и обучение.

Чл. 45. (1) Учениците. успешно завърншлта хп клас, етаватарелоетнинн и придобиват право от сеавит на държавни зрелостни изпити
(2) Зрелостнините, обучавани на училищен учебен план, които осигурява прпфесиопалнаподтотовка, придобиват среддто обравоаание след успешно поливна на задължителен държавензрелостен изпит по учебнизт предмет български език и литература и на задължителен дърткапен итттитза придобиване на професионална квалификация . но теории и практика на професията.

Чл. 46. (|) Учениците. завършили хп клас полагат държавни зрелостни изпити. които сеорганизират съгласно Закона за предучилищното и училището образование и Закона запрофесионалното образование и обучение
(2) На учениците полощи успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома аазавършено средно образование, съгласно държавите образователни изнсквании за степента наобразование. образователни. минимум и учебни. план и за документите на нп. Закона запредучилищното и училищното образование и Закона за професионалното образование и обучение(3) Учениците полагат два държавни зрелост-ин изпити, от които един е задължителендържавен зрелостен изпит по учебвиа предмет Български език и литература /сътласно Закона запредучилищното и училищното образование] и задължителен държавен изпит за придобиване напрофесионална квалификация то теории и практика на професията/. По свое желание всеки ученикможе да положи и трети държавен зрелостен изпит по избран от нета учебен предмет отзадължителната или зип съгласно учебния план, но които се е обучавал.
(4 ) в случаите, кат-вто ученикът не е положил успешно държавните зрелостни изпити по ал3 се издава удостоверение за завършено средно образование съгласно чл. хзв, ал, 1 от зпуо.

чл. 47, (1) Завършено професионално обрааоввние се удостоверлаа с диплома за завършено среднообразование или удостоверение за завършено средно образование.
(2) документите по ал. 1 се издават независимо един от друт. сътласно държавнотообразователно изискване за документите за системата на народната просвета. като1. дипломатазаШршено средно образование се издава по реда на чл. 133. ал 1 от зяМ2. Свидетелство за професионална квалификациисе издава на ученици. завършили хп класи положили успешно коптите за придобиване на професионални квалификация. съгласнодържавните образоватетнти изисквания за професионално образование и обучение. запридобиване на тсаалифпквцнл по нрофесиитаи за еистеиитв на оцениване и Закона запрофесионалното обрапование и обучение,
(3) Свидетелство за правоспособност за професии, за упражпнването но които изискваправоспособност, се издава при условия и по ред определени с наредби на министъра наобразованието и науката. освен ако в друг нормативен ви не е предвидено друго.



чл. 48 Получената вцеика на държавните зрелоепти изпити е окончателна. Кот-вто получената
опепиа е слаб /2/. ; ученикът може да се нви отново на съответни изпит без от-раиичеиав за възраст и
брой изпитни сесии

ч... 49. ти ) Придобиването на средно образование се удостоирлва с диплома за средно образование.
в иавто се описва и общивт успех. дипломат-а за средно образование е окончателна и дана право за
продължаваше па образовонието или за професионално обучение.

(2) врелостттитптте по чл.47. ал.2 /чл. 132 ал.3 пт зпу0/ освен диплома за средно образование
пштучават и свидетелство за професионална квалификация. При условната и по реда на Закона за
професионалното образование и обучение те получават и свидетелство за правоспособност за
професиите. за които се изисква такава

Чл. 50. т Задължителиивт държавен зрелостен изпит на учебния предмет Български език и
литература се полага върху учебно съдържание, изучааотто а задължителните учебни часове във
аторив тимианиалсн на" но средтто пбрадоватше

(21 Държявният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 47. олд/чл, т.от,: от зпуои се поттат-а при условията и по реда на Закона за професионалното образование и
ооучение.

чл.5т. (и По свое желание зрелостникъ-к може да положи и да даа допълнителни държавни
зрелостни изпита по избрани от него учебни предмет по условна и ред. определени в чл. 135 от
зпуо.

Чл.51. ш Учебно-изпитите програми за държавните зрелостни изпити, които се палат-вт върху
учебното съдържшис, изучавано в задължителните учебни чаоове а двата етапа на средно
образование. се определят с дърт-танини вбраоователетт стандпрт за обшвобратователиатв подготовка

тв; Формирането на вбшмя успех тто чл.51,вл.1,чл.133.ш. 1 от зпуо. ивттто и условната и
редът на организациите и провеждането на държавите зрелостни изпити се уреждат с държавнни
обраювателен стандарт за оценяване на резултптшс от обучението на учениците.

ч 53 (|) Зрвлоцтних, който не се е явил или не е полоатил успешно никои оп изпитите по чл.“, ал :
ч.т и:. ал. 1 от зпуол по свое желание получава удостоверение за завършен втори гимназиален
етап на средно образование. което дава право на професионално обучение. Удостоверението за
швъшпен втори тимиазивлен етап не дава право за продължаване но обраитванието.

12) Зрелостник. който не се е ввил или не е положил успешно допълнителен държавен
трслоо тел интит. придобива средно пбрщошие, ако е положил успешно задължителните държавни
зрелостни изпити, съответно държавния изпит за придобиване на професионална квалификации. в
тези случаи в дипломната за средно образование се вписват само успепшо положените допълнителни
пържввтти зрелоспти изпити.

(3) Зрелостнипите по ал.] може да се нвиват на държавни зрелостни изпити и на държавния
иптн т за придобиване на квалификация по професия без ограничение на възраст и на брой шпитнн
сесии при спазване на юридическите актове. действащи към момента на явяваттето.

(4; арелостинцнте по ал.! полагат само задължителния държавен зрелостен изпит и.пи
държавния изпит за придобиване на квалификация по професии, които не се полетни успешно.

(51 Зрели-шик. положил успешно само държавния изпит за придобиване на квалификация по
прпфесия. получава свидетелство за професионална квалификация. При условната и по реда на
Закона за професионалното образование и обучение може да получи и свидетелство за
правоспособност.

Чл.54. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно до придобиват
образование от една и съща степен, освен в случаи“. предвидени в нормативен ап.



Чл.55. Успоаитт-а и редът зо завършване на определен тотас и определен етап от степента на
образование и за преминшш: в следващ клас нпи етап от степента на образование се олредеппт ная-
късни до началото на съответната учебна година на съот-аатния влас или стан.

чл. 56. (1)Съдършит на документите за завършен тотас, етап нпи степен на образование са
определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите

(1) в документите за завършен етап от степента на образование. за завършено образование. за
придобита етепен на професионална квалифишиа, както и за завършено професионално обучение
се посочва съотвсптото ниво от Националната квалификационна рамка и от Европейската
квалификационна рамка.

ГЛАВА Х]
ПЛАН ПРИЕМ

Чл. 57 (1) Учениците постъпват а пгмк!> „Свети Никола“, гр.Бургас тта местата, определени т-

училищния, с държавния и с допълнителния държавен ппвитприем.
(2)УчвлицдтилМацеприем определя броят на местата, на които учениците постъпват ветапите от средната степен на образование. Този брой може да се променя от директора в следващитекласове в саотастстане с реално записаните ученици.

Чл. 58. (1) Училищният план-прием се определя преди началото на учебнпа тодина от директора научилището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за органитацнпанадейностите в учштиццтото образование и при спазване на държавния образователен стандарт зафизическата среда и информационното и библиотечното оситуряаане на детските трапини.
училишдп н центровете за подкрепа за личностно равнище.

(2) държавниятплан-приети се утвърждава за всяка учебна година със заповед на:
1. началника на регионалното управление по чл. 142. ал. 3.1. 1 от зпуо.

(31 допъпнктетптнктдържавен план-прием се угвържлдвв за всяка учебна година със заповедна:
1. началника на регионалното управление на образованието . за училищата по чл маа-т. 3.т 1 от зпуо.

(4) Условията и редът за утньрждвааие на държавния план-прием за училищата по чл 101.
ал.]. т.1 от зпуо и на допълнителния дьржавен план-прием се определят с държавния обратояателеп
стандарт за ортанизацията на ценностите а училищното образование.

чл. 59. (1) Приемането на учениците в 11111 клас в училището. съгласно чл. 142, ал 3, т. 1 от
ЗПУОкакто и в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за организацията надейностите а училищното образование. се извършва въз основа на резултатите огг националното
външно оценяване.

Чл. оо. Условията и редът за приемане и преместване на учениците от ин до хп клас се определя т
1: държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищнт образование.

(1) При преместването си учениците от им до хп клас втопочитепно полшт приравнитслниизпити. когато училищните учебни планове на приемащата училище и училището. от което ученикатсе премества, еа роаработенн въз основа на различни рамкови ипн типови учебни планове
(2) Ученикът може да се премести в пашеш на същото или друго училище при натичиена свободни места в приемащото ущшнще.
(3) за свободни места се считат местата но утвърдения държавен план - прием. коитовключват:
1.Незаетитс места;
2.0свободеннте през учебната тодина места;

(4) Свободните места се обявяват а тридневен срок от освобождаването им. а училишпп и
във инспектората на мои.

(5) Преместването на учениците се извършва както следва:
1 през време на папата учсбна година но не по-касно от 30 учебни дтти преди края на



„тория ;чсбсн срок по същия профил и при смяна на профилирана паралелка или професия;
1. след успешно завършил клас при смяна на:
а профила или професията съответно със друг профил или професи -

о/ профила или професии.
в/ специалност с непрофилирана паралелка;
г/ професия с профил или специалност;
д/ непрофилирана гимиааиалиа паралелка с профилирана паралелка или професия.

(5) При ратличие между училищните учебни тшаноае учениците полагат приравнителни
итпи . и при условия и по ред. определени със заповед на директора на пгмкг „Свети Никола“. тр.
от от ас

чл, 61. и) Учениците иотатдд се преместят при условията на чл. на ал. 4. т. 1. и над утвърдения
държавен план . прием във следните случаи:

1. при смяна на местоживеенето, поради смяна на мастоработата на родители или
пнпойн ми

си не се иаисивв раарещение на началника на РУО по ал. 1. когато приемащотп училище е
сдииствсно в населеното място.

ч 62. 1 | , Учсципите се преместват при опитваме на следните условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12. ал. 2 зпуо

до директора на приемащата училище;
2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с които

потвърждава възможността за зшисшппна ученика.
(2) Служебната бележка по ал. 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика

таелно със заявлението та преместване на директора на у-пелитпето. от което се премества ученикът.
13» до три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя

на родитсля/иастаиника и/или ученика удостоверение ва преместване, копие на училищния учебен
план. копие на личното образователни дело на ученика в гимназиален етап.

[А)До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителтгт
настойникьт и/или учвншгьт продстаая получените документи :“ ааписште в приемащото училище.

(5) директорът на приемащото училище до три раби-ии дни определи със заповед условията
та приемане на ученика и информира риалити/настойникаи/или ученика. Родитшт/нтйиикьт
и/или ученикът подписва декларация та информирано съгласие относно различиш в учебния план в
присмаптото училище и необходимите приравнителни налити. ако има такива

то; в срока по ал. 5 директорът на приеиацтотоучилище информира писмено директора на
училището. от което идва ученикът, аа неговото записване.

чл. 63. Учениците не могат да се преместват:
1.5 последнил гимназиален тепас при смяна на; пепрофиларана гимназиална паралелка с

профилирана; профил с друг профил; професия с профил;
2 в последните два тимнваиални класа при смяна на; специалност или професия. съответно с

друт а професии; непрофилирана тимнваиална пдрплепка със специалност или професия; специалност
със професия или професия със специалност.

3 При постъпване в пгмкг „„Свети Никола“ на ученик изучавал чужд език. кпйго не се
научава а училищетосъщият полата приравнителен изпит по езика в училищния учебен план.

4.Прираанитепни изпити се полат-вт.котато корариума пт часове по даден предмет е по-
иатън. иот-ато ученика се е обучавал в училището по рвчлнчен от деистващия ва тлиннтп училищен
учебен план. Същият полата приравнитеини изпити по предмети. които е изучавал, но са с различен
мурариум.

ГЛАВА ХП
ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕ

чл. 64. Професионалното образование осигурява усвояването на общия образователен минимум и
придобиване на кшификщшя по професия. съгласно държавните обриооввтелнистандарти за степен



на образованиего. общообразователеи минимум и учебен план. за учебното съдържание на
професионалното обучение и образование и за придобиване на квалификация по професията.

чл. 65. Системата на професионатптото образование и обучегтие подготвя трюкданите за реализации в
икономиката и в другите сфери на обществения живот, като създава условия за придобиване на
професионална квалификадив тт за нейното иепрекьснвто усъвършенстване. ти. 2 от Закона за
професионалното образование и обучение/

Чл. 66.11) Основните задачи на системата на професионалното образование и обучение са:
1. придобиване на професионална квалификация;
2. придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такаттв.

включително и за упражняване на регулирани професии;
3. непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;
4. формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество;
5 формиране на обща култура на основата на националните и общочовешките ценнос |и.

(2) Задачите по ал. 1 се осъществяват при спазване на изискванията за осигуряване тта но е
на професионалното образование и обучение. /чл 3 от Закона за професионалното образование и
обучении

ч 67 Системата на професионалното образование и обучение включва:
1. професионално ориентиране. професионално обучение и професионално образование;

Чл. 68. (ЦПрофесионалното обучение осигурява придобиването на квалификация по професия и и
но част от професия, както и усъвърщеистаането и. При условия. определени със Закона за
професионалното образование и обучение и със Закона за предучилищното и училищното
образованието осигурява и завършването на класове от средната степен на образование.

(:) Професионалното обучение включва:
1. начално професионално обучение . придобиване на ггьрвоиачапнаквалификация по

професияим по част от професия:
2. продължаващо професионално обучение . актуализиране. разширяване нан

надграждане на придобитата квалификация по професия или но част от професия.
(в) Професионалното образование осигурява придобиването на срепно образование и на

квалификация по професия.

чл. ба. (1)Профкии1еи спеппалностттте се класифицират в професионални направления и по степен
на професионална квалифиКШ-Шя.

(2) Степента на професионална квалификация в пгмкг „Свети Никола“ е трета.
(3) За трета степен на професионална кваттификопия се.изисква придобити професионални

знания. умения и компетентност за упрааптявансна професии, включващи денгтост-и с коиплексстт
характер. извършвани при пзменящн се ущювил. както и поемане на отговорност за работата на
други липа.

(4) Еходлшуш минимално образователно и/шги квалификационно равнище за придобиване на
съотвептата степен на професионална квалификапиа или на квалификадия но част от професия са на.
а. ти. т.3 от Закона за професионалното образование и обучение:

1 .за трета степен:
в) завършена основно образование . за ученици;
б) придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити нли придобито средно

обратование - за лица. навършили 16 тодинн.

Чл. 70. (1) Придобиването на професионална тоалифишгня в системата на професионалното
образование и обучение се регламентира с рамкови програми. утвърдени от министъра на
образованието и науката.

ш Програмите по ал. 1 определят ввзрасгга и входящото образователно и квалификационно
равнище на капдидаппе, както и съдържанието и продмаополпостгана професионалното
образование и на професионалното обучение.



ч . “п, Рамкови тт г ами. по коитомет да се обучават ученици са:
„

т РамковиЕвстати в за професионално вбрашшив е придобиване на трета степен на

ал в коани иквция:""““??„ндшвазт 5 години . и ученици със завършена „става основание;

В) с продвпокителиосгдве години - за ученици със завършен първи
гимназиален стаи и

придобита първа степен на професионална квалификация по
еъогвепотв спепивпносг от професия.

определена в тиловия учебен план;
и] с припъпжитепнош една година - за ученици със завършен хт клас и придобита

втора степен

на професионална квалификация по съответната специалност от професии. определена
в типовии

хчсбсп план.

ч 71. Н)Докум=нтвиия1а за професионално образование
и за професионално обучение на ученици

включва държавните образователна сгандарги за придобиване на квалификация по лрофссии.

рамкови ге програми. рамковите учебни планове. типовите учебни планове. учебните протрами
и

;тнгцттите учебни планове
(:т документацията за професионално обучение на лица навършили те години, включва

държавните образователни стандарт за придобиване
на квалификация по професии. ранкови те

прот-рани, учебните платове и учебните програми.

с.

Чл. 73 Професионалното обрааоаание и обучение на ученици се осъществява по рамкови,
типови и

училищни учебни планове. които се разработват
и угвърждвш при условната и по реда на Закона за

предучилищното и училищното образовани:

Члъ74.(|)И-1искваниятв към катщндвтите. желаещи да се включат в програмите за
професионално

образование и професионално обучение. се отнастгг за минимална възраст.
здравословно състояние.

ихолящо образователно равнище и вкодлщв квалификационно равнище.

а; Минималната възраст на иандтщатав годината на кандидатстването
е 13 т. за училищата и

|б т ., кот ато обучението се извършва в друга
обучаваща институция.

в; Здравословнотп състояние на кандидата се удостоверява с иедииипски
документ. доказващ.

чс ттрофесиита. по която желае да се обучава, не му е противопокаоиа.Изискванията се определят
с

наредба тта министъра на здравеопазването след съгласуване с министъра на обршпваиисю и

науката.
(4) Входяшпто образователно равнище на кандидата е завършен клас или етап от основното

или средното образование.

ГЛАВА ХП!
ПРОФЕСИОНАЛНАПОДГОТОВКА

има (и Професионалното образование се осъществява чрез общообранователна и професионална

подготовка. То може да се допълва и чрез разширена подготовка.
(1) Професионалната подготовка осигурява постигането на държавния обрааователен стшддрт

ш придобиването на квалификация по професия.
ш Професионалната подготовка в училицщото образование се осьщвсгвпв в дълга

т нипазиачни етапа на средната степен на образование.
(4; Професионалната подготовка обхвана компетентности, необходими за:

|.придобиввме на професионална квалификация по професия.
ш Професионалната подготовка за всяка професия е обща, отраслови, специфична и

разщиропа.
тб) Професионалната подттовка за всяка професия вкшочвв теория и практика на професията

чл. та и) общата професионална подтотовка е съвкупност от компетентности в обпасгта на
*

здравословните и безопасни условия на труд, на икономиката и на предприема-вестта
(2) общата професионална подготовка се придобива чреа изучаване на учебни предмети нли

модули и е единна за всички професионални направления.
(3) обучението и придобиване на общата професионална подготовка се извършва в учебните

часове от раадел А на учебния план . задължителните учебни чаши.



чл, 7741) Ограеловвта професионална подготовка е съвкупност от компетентности. необходими за
упраиствааиена професиите от съответното професионална направление

(2) Ограсловвп професионална подтотсвка се придобива чрез изучаване на учебни предмети
или модули и е единна :и всички професии от професионалното направление при отчитане на
спецификата на встиа професия.

(з) обучението за придобиване на отрасловата професионална подготовка се извъритаа а
учебните часове от:

1. ратпел А - ааавлякителннучебни часове от учебния план по чл. 13г, ал. 2 от Закона за
професионалното образование и обучение

2. рладеп 1; . избираемитс учебни часове от учебния план за училищното професионално
обратоваиие и обучение.

Чл. 78. (1) Специфичната професионална подтотоака е съвкупност от компетентности, необходими
за упраткнаване на конкретна специалност от професията.

(2) Специфичната професионшшдподготовка се придобива чрез изучаване на учебни
иредансти или нощни. като отчита спецификота на всяка спепиатптост от професията.

(3) обучението аа придобищне на специфичната професионална подготовка се итааршаа и
учебните часове от:

1. раздел А - задължителни учебни часове от учебния п.тан по чл. 131», ал. 2 от Замяна за
прафгсионшшшо образование и обучение. Рапитнрена професионална подготовка

2. раздел 1; . избираените учебни часове от учебния план за училищното професионално
обрапоааниеи обучение.

Чл. 79. (1) Раашнренвтвпрофесионална подготовка е съвкупност от компетентности. които развиват
и усъвършенстват отделни каипетенптосгн от общата, отрасловата и/илн специфичната
професионална подтогоака.

(2) гапшнрентпа професионална подтотовка се придобива чрез изучаване ап учебни предметиили модули. като отчита сиецификита на всяка специалност от професиш.
(3) Обучението за придобиване на разширена професионална подготовка се иавьршвв аучебните часовеи:
1. раздел в - иабираемите учебни часове от учебния план за училищното професионално

образование и обучение;
1. раздел 1; . набираемите учебни часове от учебния план по чл. 13т. ал. 2 от Закона за

професионалното обратоаание и обучение.

ГЛАВА ХП/
ПРАПИЧЕСКООБУЧЕНИЕ

чл. 110. (1) Практическото обучение се организира като учебна пратка и производствена практикаи/или като обучение чрео работа по ч.л. 5. ал. 4. т. 1. от Закона за професионалното обратоаание и
обучение.

чл. 31. (1) Практическото обучение се провежда във:
1. учебнопроитаодст-аени бии на училището
2, предприятия на юридическн и физически лица;
;. учебно-производггмнн бази кан предприхгиш;

(2) Местата зв провеждане на прдкгическош обучение по ал. 1 се обвавеждат съглкпп
държавните обрщоватепнн стандарти за придобиване на квалификация по професии.

(3) в местата аа ировеждпнс иа праптнческото обучение се осигуряват здравословни и
безопасни условия на обучение и труд.

чл. 142. (|)Првтческо1о обучение се провежда като учебно-производствени и производственоучебни деннвсти.
(2) За провеждане на практическото обучение в местата по чл. 92. ал. 1. т. 2. 3. 4. учипитнето

сключва договори.



(3) Училището може да ортанизирвшосютио и/или коотяерирано е юридически или
физически лица производство на продукция и услуги. кого се изпишат държавните образователни
статоцрти за придобиване на квалификация по професии или документацията аа професионално
обучение на училището или на заявители на професионалното обучение.

Чл Щ 1) Производствената практика - плавателна се провелия а учебно-производствени бати,
учебни работилници или фирми и учреждения от съотвсптня отрасъл.

(2) Производствената практика - плавателна се провежда учебна протрама и график.
лишена от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможност и за
вртаниинране.

(3) Учебната лротрама и графикът за провеждане на плавателната практика във фирми .
" рт иьори на училището се съгласуват с ръководителите на Фирмите.

и) Учениците провеждат самостоятелно допълнителния брои часове на плавателна практика
нсобкодими, за придобиване на правоспособност. пгмкг „Свети Никола“ не носи отговорност за
нлаватслния етаж на учениците в задочна форма на обучение.

(5) При необходимост отговорност на ученика е да придобие плавателен стаж за своя смстка.
По преме на практиката. учениците водят дневник за подготовката си.

(от При приключването на пратппката . капитанът на кораба вписва в дневника качествена
онснка за нивото на иомпетентностнте на учениците. Формата на дневника се изтегли от на саита на
Ишмниппна атенции „Морска администрация“, а отпечатввнета на хартиен носител, воденето и
сикраненисто му е лична отговорност на учениците.

пшненините от х клас. специалност ,Корвбпи машини и мвшизми". обучавани в задочна
форма на обучение. заплашат пнччо необходимою мшцинскп свидетелство. самостоятелно избират
местата. където на преминат курс ..Оснпвиа подготовка по морско безопасност“ (съгласно Конвенция
НСМ и поемат всички разходи по него.

ш При провсидане нв Производствена практика , плавателна на учениците се оформи
оцсика. като се използват индивидуални и групови практически аадвнтит заднаптостиииране степента
на усвояване на основни понятия, факти и придпбити компетентности .Краинвга годишни оценка се
фармира на базата на показаните знания и умения. Определеният със заповед на дирек-тора
ръководител на Производствена практика , тотвватепив проверява практическите умения на учениците
. изготви доклад за проведената производствена практика-плавателна до дирек-гора и вписва оценките
и дневника на класа.
| ЛАВА ХП!

ЗАЕЪРШВАНЕ. УДОСТОВЕРЯВАНЕи ПРИЗНАВАНЕнА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕи ПРОФЕСИОЩНОТООБУЧЕНИЕ.
Чл. 84. 1 | ; Профосионалното обраооваииесе придобива след успешно пола-ане на:

1 задължителен държввен зрелостен изпит по учебния предмет Български есил и литература
съгласно Закона зо лреяочилищото и училищното обратование.

2.задьлнтителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация , по
теория и практика на професията.

(2) Профосноиалното обучение по рамковите програми в се завършва с понятие на държавен
изпит за придобиване на професионална квалификация . по теория и пратппкв на професията.
ч ,аз (и ергаттииоцигган провеиоаането на изпитите, по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 от Закона за
професионалното обраиование и обучение. за придобиване на професионална квалификация ос
уреиотат с наредба ни министъра на образованието и науката в съдържанието им . съгласно
държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии.

(2) Изпитьт за придобиване на професионална кааттифнкацнзтпо ал 1 се права-таа в две части:



част но теории на професитттв и част но пратка на професиита
Чл. 8611) в състава на комисиите за провеждане на изпита с равни квоти се включват представители
на обуиаващвтв институции, на работодателите и на рлботниптпе и служителите

(2) Представителите на обучввпщат-л институции сп учители или други лица. извършващи
професионалнапотопа.

(3) Представителите ня работодателите са с квалификация пт съотвегнпв професионална
област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по» малко от четири
години по съответната професии.

(4) Комисиите за провеждане тта изпит се назначават от ръководители на обучаващите
институция.

(5) в случай че оршннтаниите на работодателите или нл работниците и служителите, наи-то и

нв висшите училища не предложат свои предпазители зп вшочване в състава на изпитите комисии.
ръководителя на обучаващагв институция допълва състава на комисии-а с определени от него
членове.

чл. 87. (1) Изпитът за придобиване на степен ттв професионална квалификация се привеждасъгласно
чл за от Закона за професионщтнотообразование и обучение.

(2)И1пи1ъ1 за придобиване на квалификациипс част от професията както и за актуализиране
или за разширяване на професионалната квалификации се провежда като писмен изпит по тсорив и
индивидуално задание по прдкгикд, определени от обучаващап институции след съгласуване с
ттредетввитспите на рлботодателите и на рабошипите и служителите.
чл. на. („Завършено но професионално образование се удостоверивв еве:

1. диплонв за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация:

(2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална
квалификация се удостпвсрш със:

1. удостоверение за завършен първи тиннатиален етап или документ ан завършен тотае от
втории гимнщиалш етап на средното образоалиис;

2. свидетелство за профеоноивлнлквалифишия:
(3)За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от

професията, за мггушизирвме или за раиширананена професионалната квалификация се влива
удостоверение за професионално обучение.

(4)Сьлържвнит на документите по ал. 1. 2 и 3 се определи съгласно държавния
образователеншндарг за информацията и документите.

(5)Условнитпи редът за издаване на свидетелство за правоспособност се определи-т с наредби
на министъра на обршпваннсю и няукдп. освен ако в закон е предвидено друтв.

(отридобилидт свидетелство зя професионална квалификация или удостоверение та
професионално обучение по свое желание може да получи Европеисно приложение.
Чл.:зв. п) Устансаиването нн придобит-и професионални анаиии, умеиил и компетентности се
извършва чрез:

1.предваритщ|носъпоставяне нв звттвепите от линетп професионални апвнии. умения „
компетентност с ре-ултитите от ученето, включени в съответни държавен образователен стандарт за
придобиване на нввтшфиивнии по професии;

2 полагане на изпит по теория и пратка на професиита.
(2) След предварителното съпостшиепо ал. 1, т. 1 лицето може да бъде насочено кьм

допълнително обучение или да бъде допуснати: до полепне на изпит по ал. 1, т. 2
(3) 3. придават на степен на професионатптл квалификации итпит-ът по ал. 1. т 2 е държавен



и с организира в саответствие с чл. 36 от Закона за професионалното сбразоаание и обучение. а са

пришвваие на професионална квалификации по част от професии изпитат по ал. 1. т.
2 се организира в

съответствие с чл. 37. ал. 1 от Закона за професионалното пбрвзоввиив и обучение

(4) На пицата. успешно положили изпитите по ал !. т. 2. се издават следните документи:

|.свидпвлсгво за професионална кналификациа . когато са установени всички единици

резултати от ученето. включени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация

по професии.
2. удостоверение за професионална квалификация но част от професии . когато

са

установени част от единиците резултати от учене. втсночени в дврнванил образователен стандарт за

придобиване на каатификанил по професии.
(5) пицата. получили свидетелството по ал. 4, т. 1, ползват правата на лицата получили

свилетслстао за професионална квалификация по чл. 38. 5112, т.2 от Закона за професионалното

образование и обучение. а лицата, получили удостоверението по ал 4. т. 2. ползват правата на

лицата. получили удостоверение за професионално обучение по чл. 38, ал.
З от закона за

профссионачиото образование и обучение
(от Съдържанието на документите по ал. 4 се определи с държавния образователен стандарт за

информацията и документите
17) За разходи за установяване. документиране. оценяване и признаване на опита

на лицата.

както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификации. направени
от

институпивта по чл. 9. ал. 1. т. т и : от Закона за професионалното обрасоваиие и обучение . се

таилатдат суми в размер. определен от тези институции. като сумите не могат да надвишават

.тсйс таитслнии раамер на разходите.
А*ЛГумитс по ал. 7 не се събират, когато ценностите се финансират със средства от програми

и

проекти. финансирани със средства от европейски-[: структурни фондове.

Чл. 90. (1) исчат о изображение на държавния герб се полата върху свидетелството за професионална

квалификации и свидетелството за валиднраие на професионална квалификация, издаваш от

училището. както и върху приложението и дубликлтите на тези документи.
(2. Печат-вт с изображение на държавния герб св полата от училището.

ГЛАВА хУ

ФИНАНСИРАНЕНА ПРОФЕСОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ и ОРИЕНТИРАНЕ

чл. 91. („Финансиранетона професионалното обучение и ориентиране в пгмкг „Свети Никола““сс

финансират от-
|.даржаиниа бюджет;

.. спонсорс | аа дарения.
: собствени приходи:
4 национални и Международни програми;
5. други източници.

(2) Средствата от държавнибюджет осигуряват финансирането на:

1.и1дръжката на професионалното образование и професионалното обучение

2.дсиностите за ресурсно подпоиатане на децата и учениците сьс специални образователни

по трсбности.
(в) Собствените приходи се използват за издръжка и за развитие на материално. техническата

бил.
44» обучението по чл 5, ал. 4 от Закона за професионалист образование и обучение се

финансира, както следва:



1.практическотообучение - по чл. 5, ал. 4, т. 1от Закона за професионалист образование и
обучение . със средства от работодвтели;

2.обучението по чл. 5,1ал. 4. т. 2 от закона за професионалното образовани: и обучение - -ъс
средства от държавния бтодитет.

чии. (1) Професионалното обучение на лица навършили 16 години, в училище се осигурява
финансово от обучаемия или друг възложител на обучението, съгласно чл.61 от Закона за
професионалното обрааование и обучение.

(2) в случаите по ал. 1 училището самостоятелно определи приема на обучението. /чл.51 от „1

от Закона за професионалното образование и обучение/
(3) Организацията, провежданото, материалното и финансовото осигуриаане на

ттрофссионвлнотв обучение се уреждат с дотовор между директора на училището и възложители на
обучението.

Чл. 93. (1) Професионално“) обратование се осъществява в средната степен - в първи и във втори
гимнааиалсн етап /първи гимиааиалсн - от ин до х клас вино-(тие. и втори гимназиален , от х1до
х11 клас включително /. чреа общообразоватепиага и професионалната подготовка. То може да се
попълва и чрез разширената подтотовкв .

(2) Приемането на учениците в училището св осъшспълвапри условни и по ред определени
със Запьвед на началника на регионалното управление на образованието. съгласно чл 142. ал 3. т.1 от
”Закона за проточилитдттото и училищнт обрвзовпние.

(3) Приемането на учениците в уш клас. съгласно чл.141,ал.з,т.) от Закона за
предучштинтното и у-щлившото образование, се извършва въз основа на резултатите от навионатиото
вънвтно онениване.

Чл. 9441) Професионалното ттоатотовкв обхваща компетентности. необходими за придобиване на
ттрофесиоиааща квалификации, капо и за придобиване на правоспособност та професии.
упражняването на които изисква такава, включшишо за упражииване на регулирани професии

(2) Професионалната пот-мощ осигурява постигането на държавни образователен стандарт
за придобиването на нвштфикащта по професии в двата гимназиални етапа на средната стелси но
обратование.

(3) Професионалната подготовка за вся-са професии в обща отраслова. специфична и
разширена и включва обучение по теории и практика на професията.

(4) Целите, съдържанието и хврактерисгиките на видовете професионална подготовка се
определит в Закона за професионалното обрааование и обучение.
Чл.95. Професионално-пропичоско обучение на учениците се оеъществива при условни, съоброзеии
със санитарно-интиеините и здравни изисквания, определени с акт на министъра на здравеопазването
ГЛАВА ХП
Учвници
чадо. Учениците участват като паршъори в училищното обучение и иивт нктивна роли за постигане
на полите на обрвооаателно-възпитателниипроиес.
чл. ат) Учениците имат следните права:

1.да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна безопасна и сигурна среда;
2, да бъдат занитани като активни участник в образователния процес;
1. да избират профила в професията;
4. да избират между учебните предмет или модули. прсшюжеии от училището та изучаване

тт избираеиите и във факултативнито учебни часове;
5. да получават бибпитчпо-инфорщионно обслужване;
6. да получават информации относно обучението. вътпитонисто. правата и задълженията си.



7, на получават обща и допълнителни подкрепа за личностно ртпвит-ие;
8. да бъдат информирани и консултирани във вразка с избора на образование и/или

ттрофеои .
9 да участват в проектни дейности;
10. да идват мисии и предложеиия за училиишите дейност-н, аклто-иттетнтоза иабираемите и

(А факултативнит: учебни часове.
1 1 чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на

вапроси. засягащи училищния живот и у-нтлинщата общност, в т. ч. училииитизт учебенШин;
12. да получават сьдепстаие от училището и от органите на местното самоуправление ттрм

изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на
общността;

13 да Бъдат поощряааии с мораттни и материални награди.
(2) Учениците участват в училищния живот и в организатшоннстго развитие на училището чрез

различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени :
прая тттити на училището по предложение на учениците.

(з) Учениците имат право да получават стипендии при умения и по ред, определени от
Министерския съвет

чл. 911 (1) Учениците имат следните задължени
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
:. да съхршнт авторитета на училището и училищната общност и да допринвстт за

развитие на добрите традиции.
: .ча зачитат прават честта и достойнството на другите. кат и да не прилагат физическо и

ттоиямческо насилие;
4. да носят училищната униформа, кит включва:

4.1.Ксп на облеклото за учеништте:
4.1 1.1яофициални празници (15 септ. 24 мвн. тържсствв. стъпил. представителни изяви.

срещи и др 1

. холатщиа с дъ1гьг ръкав с емблемата на училището.

. з-„мтто син чанта-тон (може и дъикн- прави, сини, класически цели)-за момчетата пола-
та момичетата;

- черни/тъмносини обувки

. чорапогащник за момичетата
4 | 2. “ха ежедневно носене:

- блузка с тлълъг ръкав с емблемата на училището

, пуловер/суичьр за момичета и момчета (личен избор)

- тъмносин/черен клин- за момичетата

, тьмносии панталон/дънки за момичета и момчсп( личен набор)
» пола за момичетата и тъмносини кьси паттталонтти до колкного за момчета

4.1 3. за часовете по ФВС

- тъмно сини тениска с емблемата на училишт;
, аицуг/суичьр;
- клин/къси памучни ланталанки;



- мара-кпптги/спошни гуменки.
4.2.оолеклото и прическш дл не са екстравагантни, /нааън чл. 172 от зпуод

- не се допускат ученици с къси латпалсни. джанаиии, потници, дълбоко изрязани
изконен, голи търбове и облекла ршкришщи бельото;

- за момичетаблуаше да са до колана да не са силно гримираннщоли ие по-къси от 4.
ри пръста над коша-го;

- ллбрщаива ее носенето на масивни бнкугв;
4.1.Воекн у-оттел, установил нарушения. свързани с леприпичен външен вид, информира

директора.
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват попон и тктгюпвви изделия. атиотол

и наркотични вещества.
6. да не нссат оръжие, както и други предмети. които са илочник на повишена опасност.
7. да ноетт ученическата си лична карта в училище и навън нето.
в. да представи на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си

нниапта и бележника за кореспонденции.
9. да спооват правилата за поведение в пвролелттата и в училището
10. Да спадат правилника за нейната на институцията
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на

учебните часове.
12. Мобилните 1шсфпни се сьбнрат от съотшнип преподавател на класа в зависимост от

учебната програма и се връщат след приключване на учебните часове.
13. Учениците. освободени и физическа аътпнтаттие. са штъжли: да присъстват в учебните

часове и од втемат участие в организацията им, /нтаън чл. 172 от зпуол
14. да не учи в училище, ако : сключил граждански брак. /итвъи чл. 172 от зпут.

През учебното време да не посещават пнтеици и хазарши заведения, /извън чл. 172 от зпуод
да не влизат с превозни средства в двора на училището, /нтаън чл. 172 от зпуол
да не отсостват от училище без уикипедии причини, /Швън чл. 172 от зпуоа
да не нвкьрияшс поведението си достойнството на учители;

(2) Правилникът за дейността на иипитунитта моите да предвиди и друт права и задължения на
децата и ученицитедоттолиототе не противоречат на зпуо.
(3)

Чл. 99. (1) Ученик е този. който е записан в учштище и обучение аа тавърщааие на клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:

1.се премества в друто училище;
2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини ш

период. по-дъпът от два месеца:
3. се обучава в самостотпелна и индивидуално форма и не се е твнл да наложи потентн-

изпит в три поредни сесии.
(3) в случаите по ал.2, т.2 и з, копти ученикът е в задължителна училищна възраст,

директорът на училището уведомава съответната обцщнсиа или районна влминисграциа.
регионалното управление на образование“) и ортамнте за закрила на детето.
ч.л. 1110. ( 1) За неизпълнение на задълженията, определени в правилника ва деиноетта тта училището.
след итчсрпване на останалите механизми та въздействие върху вътрешната мотивации и да

преодоляване на проблемното поведение на учелннтгте може да се налагат следните санкции:
1.забележка (при ивтгрввеии 5 неичвинениоттам);
2. преместване в друга паралелна в същото училище;
3.иааърщване на ценности в полза на училището в свободното от учебни часове промо.



4 предупреждение за преместване в друто у-щлище (при иаврлвеии ю иеизвинепи
отсъствия .

5 премеспаие в друго училище;
5. преместване от диеанв форма в самопоитиша форма на обучение.

Сатткплпта „Зябшежкя“ са пцяп пр
т допускане пя 5 нвизвииени оТсъствия:

. регистрирвле над 3 забележки „ плевпиип на класа относно несериозно поведение и
шношение в процеса на обучение:

. системно плаване без учебни помагала и домашни работи;

. противообществеии прояви и други нарушения на правно-етичните норми;

. капаро игри и прояви, застрашаващи живото и здравето за учениците в района
на пгмкг „Свети Никола".

. явяване без итрллно облекло в часовете по ФВС;

-т шие ): училище и в района на училище

Спик|хии1я„премвствпие в друг. паралели.и. същото училищеиое палата при:
. допускане ил 7 иеизвинспи отсъствия;

. системно вьзпреплтставие пн учебпил процес;

. атрееиано поведение спрямо еьученици или учител:

. уролвппс на авторитета иа съученици или учител;
употреба иа алкохол:

. пушене в училище и а рвиоио лв у-щлище.

Саикиипа „Из-Ървин": на дейности в поли на училищни . свободното от учебни пиер-е
време-се папа . когато ие е прилпжимя санкцията „Премвспяив в друга пдршелкяна същата
училище“

камили-та, релупрщепис та премеетнлпеи друго училище“ се пипат. пр .

. ю иеилвинеииотсъствия;
- усгьиовяввп: ив фалшифициране на документ - зо ттьрво ировинеиие;
. оказване на психичесии тормоз и уроивлис нв престижа в ооппллпите мрежи или

по друг общодостъпеп илчии.

Саииииата „Премества е в друго училище“ или „премоепаив от пие-и. а самостотлил
форма м пбучеиие“ се влага при:

, |5 неизвипеии отсъствия:

. повторно допускан: на иарущеиилтл. за коити е калпжвнд санкция.,предупрежленик „
преместване в щзуго училище“.
За иеупомсшгги нлрущеиил.Пшюгичвсш същ, след разтлежлвне пп случил и изясняване на



фактитешредлагвт на директора/педагогическия съвет вида на санкцията /мяртапа/.
(2) Когато ученикът вътпрелятотва провеишането на учебния процес. учителят може на го

отстрани до края на учебния час.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на

правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в
учебния процес. той се отравяне от училище до отпадане на основанието 15 птстаняванпаму

(4) Веднага след приютчшт на учебния час по ал.: или след отстраняването на ученика
по ал.3 се прешгрнемвтдейност за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се
уведомяваролтлят.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодопяаане напроблемно поведение.
чл. 101. (1) Свнкштвта "преместване в друга паралелка в същтп училище- не се прилага когато тованалага промяна на профила. професията или специалност-га.

(2) Санкцията "преместване от дневна форма .в самостоятелна форма на ооучени
та ученици, навършили 1о-годишнавъзрсст.

(1) Санкциите "преместване в друго училище“ и “преместване от штевна форма в
самостоятелна форма на обучение" се полегат за тежки или системни нарушения.

(4) Санкция не се налагат на ученици. когато поведението им е резултат от увреяшане или
нарушение на здравно, посочено в медицински документи.

“се прилага

чл. 1112. (1) За едно нарушение не може да бъд: положена повече от една санкция по чл. 100.
ал 1.Меркитепо чл 101. ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 100. ал. 1. /свг.гасгш чл.
199. чл. 200, чл.201 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 пичностните особености на
ученика.
Чл. 103. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на саштциите е до края на учебната година.
(3) Когато еанттципте "преместване в друга паралелка в същото училище“, "предупреждение

за преместване в друго училище", “преместване в друго ушишс" и "преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение" еа наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок.те влизат в сила от началото на специалната учебна година.
чл. 104. (1) Санкциите "забележка" и “преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат
свс таповед 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. 121. пл. 3 се налага със заповед на диретра/чл103. си от зпут
Чл.105. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл.100, ал.1 директорътзадължително уведомява родители, в в случаите по чл.100, ал. 1. т 3 - 5 . и съответните териториални
структури за закрила на детето.

(2)в процедурата по палата: на санкция малплсшият ученик се представлява от родителя си
или от упъгптомощено от родителя лице, а непьлнолпниятученик извършва всички действия лично.
но със съгласието на родителите си.

(3)Учсиикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или
писмено тш обясни фапите и обстоятелствата . свързани с конкретното нарушение Изслушвдншп
задължително ее извършва в присъствиего на психолог или на педагогически съветник.

(4)Родитепят на ученика има право да присъства на изслушването и да итрааи мнение. както и
да участва в процедурата по налагане на санкцията при условна и по ред определени с държавния



нбрщоввтщхсн спншрт за приобшааащото обротоввние.
(ЯКомхрст-ник условна и ред за иолотане на санкциите по ч.л.! по се определят с доритаднин

нбрашннгелспстандпрт тв приобщааащото обрттоавмие.
Чл.!06. (1) Заповедта зи нплнтше на санкцията се издава в М-дневен срок от прешожението по чл.
105 /ст.глаено чл. 205. ал.! от анус/.

(ш заповед-п по ал. 1 се посочват видът ня санкцията. срокът и магиите за налагането й.
(1 )Заповеша се сьобщооа а тридневен срок от издаването и на ученика и нв родителя му, в

юношите на налагане на санкция “преместите в друго училище"- и но началника на регионалното
управление на образованието.

(шаловетта по ал 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259. ал
2. 1.1. 2. 3 и 5 01 ЗПУО.

(„Заповедта по ал. 1 може да се обжалае при условията и по роли на Административно
процесуолпит кодекс.
ч . 107 (1; Наложеннте санкпии се отразяват в ученическата книжка, а личннв картон и в бележника
та кореспонденции на ученика.

(2; Ученик. на когото е изложена санкции "промениш: а други учшпище“, продължава
обучението си в другото училище при условид и по ред, определени със заповед на началника на
регипиалното управление но образованисто.

13) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друто
училище“, ”преместване а друго училище" или "преместване от дневна форми а самостоятелна форма
по 06) тенис". за срока по сонкциита се лишава от правото да получава стипендии за отличен успех.

44) При налатане нв мярката но чл.105,ал.2 ученикът няма право да напуска територията на
,тчилищвто по времето нв отстраниввнето си. При изпълнението на мярката училището палави
условия за работа с учениците за повншдаане на могивапиятч и социалните им умения за общуване.
Чл. тв. (и Санкциите се заличават с оттичане на срока, за които са наложени, или предсро-шо но
рспа. по който ен наложени.

(2): [с желание на ученика. след Зали-шип: на санкциите "преместване в други парапетща в
също“) училище” и "преместване в друго училище", тои нож на простички обучението си а
ттарштелкдта или а училището, в което е премеотси.

(З)3ш|нчаван=то се отбепазал в ученическата книжка и в личния картон на ученика
ч.л.ю9. Оюъствия нв учениците от учебните тштии:

1. Ученикът може по сте-остан от училище по уважителни причини в следните случаи:
|.| по медицински причнттн - при представяне на медтотински документ и след писмено

потвърждение от ротпттела/предетоаителанв детето/лицето. което полата грижи за детето;
1 2 порали наложително участие в друга деинпст - при представяне на документ от споргнит

кчуб. в който членува. от организаторите на състезания, конкурси. плимпивли, фвсгиши. кшшерти.
спектакли. итпоткбн и други, и след писмено потвърждение от родителя/предавателя иа
детето/лицето. което лолпга грижи напит;

1.3. до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището ттот основа на
писмена молба от родители/представители на детето/лицето. което попита грижи и детето;

: 4 но 7 дни в една учебна година с разрешение на дирепора на учтшището въз основа на
рстнснис на ттедатогическип съвет.

2 При направени птсъстния в срок до едно седмица ученикът нредсгпвтт нв клвсвикт сн
ръководител необходимите документи за извиняввметона огснетвикта. При неспазване на
горепосочения срок отсоствидта се отрпняват нато иеизаннени.

3. Ученикът може по отсъства от производствена практика до три дни с болничен лист.
4. Отсъстанята на ученика от учебнишити но уважттшптн причини /алел завръщане от



карантина елеп навил 19/се удостоверява : представена медицинска бележки за изввршеи преглед.който при посещение в лечебно зшдеиие и осъществен преглед лекарят задължително издава.5. Отсъствия на ученика от учебен чвс без уважителни причина е неизвннено отсъствие.
в. Занъенение до 10 минути за два учебни им без уважителни причини се считат за единучебен час иеизвинено отсъствие.
7. За допуснатите отсветвия кяасиитт ръководител своевременно и писмено уведомява

родителя или настоиника на ученика
в. Ученикът, обучаван в дневна форма чиито отсьствия не позволяват оформяне на срочиаили толишна оценка по един или няколко учебни предмета по предложение на не директорът

определя със заповед условията и редът за оценяване на знанията за завършване на учебния срок и/ипигодина.

ГЛАВА хуп
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл.: 10. (и Училището осигуряват подкрепа за личностно раавитие на учениците съвместно с
държавните и месптите органи и структури и доставчиците на социални услуги.(2)Училищпоразработва и прилвта цялостни политики за:

1. подкрепа за личностно развитие на ученика;
2. изграждане на позитивен ортанизапионен климат;
в. утвърждаване на позитивна дисциплина:
4. развитие на училищната общност.

(в) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за
сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загрижшоп между всички участници впроцеса на образование.

(4)При работата с учениците училището основава деиността си на принципа на пози тивиата
дисциплина, които се свързва с мерки и подходи. гарантиращи изслушване на ученика. осъзнаване напричините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добриповеденчески иодщти спрямо себе си и останалите.

(5)При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на превенциятана обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях Тези мерки ее прилагат към всичкиученици в обща класна стая по ред. определен в държавния обратователен стандарт за приобщаватттотообразование
(6)Посюяиви действащи екипи лв разработване и коордитпяроне на прилатането нв

институштонвлнитепотщтики за подкрепа на т-рвжданокото. здравното. екологичното н
иитеркултурното обратоваиие се формират в началото на учебната тдина след проведени родителски
средни и консултации с обществения съвет.

(7) Дейности за възпеиствие върху вътрешната мотивация за преодоляване на ттроблеиното
поведение на ученика и за еправяие със затрудненията му с приобщаването в образоватеняиа процес и
в училищната среда. с участието му в дейността на институцията и с поведенчески“м у ттрояви[обсъжданемежду ученика и класика ръководител е цел изясняване на възникнал проблем и
получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. изпопаввненл посредник при решаване на кпифликт в училище;
1. създаване на условия за вкяцочваие на ученика а трупа за повишаване на социалните

умения за общуване и за решаване на конфликти по ненаеилствен начин;
4. ттаеочване на детето или ученика към занимания. съобразени с неговите потребности:5. индивидуална подкрепа за ученика от личност. която той уважава (наставничество).
с. участие на ученика в ценности в полза на паралелната или училището;

(в) дсйности в полза на паралелката и учтшишето:



1 Дейността по се осъществява. като ученикът съвместно с класни: рьководител избираконкретнадейност. определена в правилника за доиноспа на училището, която да извърши в полза научилището или паралелната.
:. Дейността в паша на училището или паралищптрябва да е сьобратено с възрастнитеособености и тдравословното състояние на учениците и да не упижш тяхното дос-шинто.

ч.ч. 111 (1) Училищт има етичен кодекс на учштипшт общтюп. който се приема от представителина педагогическия сьвет. обществения съвет, настоятелството и ни ученическото самоуправление поред. както следва:
1.обсъждале на лроетет нв етичен кодекс от педагогическия съвет, обществения сьвет ипредставители на ученическото самоуправление.
2.Приеиаие на етичен кодекс от педагогическия съшо обществения съвет и

ттдстоятелството
1зтЕтичттпят кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставяи.. вилно място в училищната сграда
13)Етичиият кодекс сс публикувд на интернет страницата на училището.

. 112. (1) На учениците се прелати подкрепа за личност-но развитие, която осигурим подходящафизическа. психологическа и социално среда за развиване на способности и уменията им.(2)Подкрспата та личттостно развитие се прилага в съответствие с индивидуалнитеобратователии потребност на всеки ученик.
(3 На реализиране на общата и допълнителната подирепо в училището работи педагогическисъветник

Ч.]. 113 (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допьпнитвлив.
(21 общата и допълнителния подкрепа се оснтуряттвт там. кадето е ученикъ-к - о училището ио центровете за подкрепа за личиоегво развитие. в случаите на чл. 11 1. ал. 1. 1. 1 от зпуо - вдомашни или а болнични условия.
13; допълнителни подкрепа :“ личностно роовитне включва:

1 работа :: дето и ученик по конкретен случаи;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителнарехабилигация. рехабилитация на комуниккгивиите нарушения и при физичвски премини;3. осигурявттне нл лотпив архитектурна обща и спетптдлианранв подкрепяща среда.технически средства. специвлизнрлно оборудване, дидактически материали. методики и специалисти.4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците сьс сенюрннувреждания.
5. ресурсно подпомагане.

н) допълнителната подкрепа за личностно раавитие се предоставя на деца и ученици:1. оно специални образователни потребности;
2. в риск.
3. с итявени дарби:
4. с хронични заболявания.

ч.ч. 114 общата подкрепа на личностно разпише:
(1) На учениците в системата на предучштинтпото и училищното образование се предоставяобща и допълнителни подкрепа та личностно развитие.. които оснтурява полхпдяпшфизически,психологическа и социална среда за развитие на спшбноспгп и уменията им.(1) Подкрепата за личностно развитие се прилвп в енотвегствие с индивидуатптитеобратоватепни потребногт на всеки ученик.
(:) общата и допълнителната подкрепа за личностно осовите се осигуряват в училищата и в



центровете за подкрепа та личностно развитие. а в случаите по чл. 1 1 1. ал 1, т. 1 зпуо - в домашни
или стационарни условни . лечебно заведение.

(4) За реализиране на общата и допълнителнати подкрепа на личностно равнитие в детските
грацнни и училищата работят психппог или педагогически еьвегннк, логопед, ресурсни учители и
други специалисти според потребностите на децата и учениците.

(5) общи.-а подкрепа за личностно роввитне се предостави от учителите и от други
педагогически специалисти а детската градина, училището или в центара за подкрепа та личностно
ривитис.

(б) допълнителният подкрепа на лищтостно раввитие се предостави в зависимост от плана тв
подкрепа на детето или ученика, в които се определтт конкретните денносги та допълнителната
понкрепа та личноста развитие и необходимите специалисти на предоставтнето на подкрепата.

!, екипно работа между учителите и другите педатогнчески специалисти;
2. дотгапнитетото обучение по учебни предмети при условната на зпуо.
3. допипнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат итвтн редовните

учебни часове;
4. консултации по учебни предмет;
5. кариерно ориентиране на учениците;
ь. таниманнн по интереси;
7. библиотечно-информационно обслужване;
в. грижа за здравето:
9. поощряване с морални и материални награди;
ш. деиности по превенция на насилието и преодоллаане на проблемната поведение.
ю. ранно оценяване на потребностите и преаенцип на обучителните таггруднении;

(7) общини пошгрепа се оситурлва в училище и цетп-роаете за подкрепа за личностно ратантие.
(в) Общата подкрепа по ал.1,1т2.1.5 н е се осигурява само от училището.

чп.1 15 Екипната работи между учителите и другите педагогически специалисти включва обсъждане
на проблеми н обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици : цел поаищааанс
ефективността на педагогическтпе ппцхоли.
Чл. по. Кариерно-то ориентиране в училището обратоаание включва взаимно допълващи се
дейности за информиране. диаттгоегика консултиране, посредничество и проследяване с оглед
подпомагане на учениците в текниа самоетоттелен и осъзнат избор на обратоаание или професия и
осъщесталаане на връзкапещ училището и пазара на труда.
Чл. 117 заниманитти по интереси се организират аа разви-ки: на способностите и на иомпсгснтноститс
на учениците, за нива на дарбит: им в областта на науките, технологиите, изкустватаспорта.
мобилното. гражданското и здравното обратоаание. както и за придобиване на уменнл та лидерство
чл.1 ш. Бийниппчпп-ииформшиппптообслужване се осигурява чрез училищна библиотека и
гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни документални наточнипи а
библиотечния фонд и „ глобалната мрежа е цел изграждане на навици за четене и компетентности та
торсене и ползване на инфпрмация.
Чл.] 19. Грижа“ аа здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и учениците по
мепипипето обслужване и програми за здравно образование и на здравословен начин на живот.
Члло. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални натради та аисокн постингепил а
обратоаателната деиноет. в аанимаиитптт по интереси и за приноса им към ратан гието на училнпп ш
общност при условия и по ред, определени с държавнии обратателен стандарт та приобщаввщото
обраюашне.

(2)Минисгьрът на образованието и науката може да учредява национални награди учсницит .



(3)Началникът на регионалната управление на оорщованисто и кметът на общинап със
таповед моите да учредлавт регионални, съответно общност награди на учениците.

(Атднректорът на институцията след решение на педагогическия съвсг със заповед може да
учредява натралн за учениците.

(„Предвиденитев ал. 4 награди са в размер до 100 л . като следва да бъдат получени та:
! Постигнати високи резултати от ученика в учебната ценност . национални ниши.

рс: иопални награди, международни награди, класирания на състезания и олимпиади.
2 Постиптвти високи ретугггвти в итвънклвсната или извънучилищни-га дейност.
3. Нагршп се присъжда след мотивирано предложение от директора кллсния рьковадител

или учител до педагогически съвет.
(в) Практики-ге за подкрепа на иницнвгивпостта и участието на учениците:
| пргдпюирвн: иа доброволчески дейности във и извън училище;
2 поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестници. радио,

тслсантия. списания, интернет страници и др.);
3 организиране на училищни кампании, подкрепяш здравето. толерантността. социалната

чувствтност, правата на човека. опазването на околната среда и прирошп:
4. организиране на училипши празници и събития съобразно калетшарл на световните,

международните, европейските, националните. общинскитв, неспоите, професионалните и културните
дати и празници;

5. организиране на обучения на връстници от връстници:
о. рвлвиванена младежкото лидерство;
7. участие в клубове и неформални трупи по интереси:
в. реализиране на форми на посредничество. решаване на коифлипи, превенция на

арсенати:
9. въвеждане на практиката на ученици-наставници да преаеитшя на конфликт. отпадане от

училище и др.;
но. проучване на . мненията. нагласите и очакванията на учениците относно процеса и

съдържанието на училищното обратованне и предложения по училищния живот:
Чл.!Н. (1) Училищата псъщетява ценности по превенция на тормоза и насилието, както и дейност
та мотивация и преодоляване на проблемнио поведение, които са кора: на общи-в воля и на
координираните усилия на всички участник . обратователния процес.

ш Видовете и съдържанието на деияостите по оревенштя на трима и насилието са
подчинени на общи училищна политика, раоработавт ое саностотттелно от училищата общност и
включват:

1. изготвят:съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелната;
2. равтлеждане на теми от глобалното, гражшшското. здравното п иитеркутггурвпто

образование в часа на класа в заниманията по интереси и във факултативните часов: партньорство с родителите.
члли. 1 |) Видовете и съдържанието на деиносптте по миившшя н преодоляване на проблемното
понелспис сс определят от училището и включват:

: обсъждане между ученика и класиив ръководител е цел изясняване на възникнал проблем и
получаване на подкрепа за ршрешпвшпа му;

2. итпопаване на посредник при рлтрешпване на конфликт в училище-педагогически
съветник.

3. консултиране на ученика с психолог или с педагогически съветник;
4. насочване на ученика към танииания, съобразени с неговите потребности;
5. индивидуална подкрепа та ученика ог личност, която тои ущш (нвтщичесгвп);



о. учат.-тие на ученика в дейности в полза на паралелната или училището;
7. участие в спорта мероприпилорганизирани от училището (извън чл. 186 от зпуон
в. провежддне нв дискусионни форуми (извън чл. 186 от анус)

(2) условнатаи редът за осъщтяше на дейнппитс по ал.1,т.1 - 7 се опредетптт с
държавник обраюамепен стандарт за приобщаващотпобртинис.
Шу.123.(1)Допъ1штлната подкрепа за личностно развитие включва:

1. работа с ученик по конкретен случаи;
2. осигурлване на достъпна архитектурна среда

(2)Дщгьпии1щшатаподкрепа за личностно рацвитие се предоставя на ученици:
1. в риск;
2. с изявени дарби:
3, с иронична таболаааниа.
(лвидът и формитс на обучение. както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа

за линностно рвдвитис се определтгт с план за подкрепа на ученика;
(Атдопълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището

Чат. (1) допълнителната подкрепа се предтостааа въз основа на оценката нв индивидуалниш
потребности, които се извършва от екип за подкрепа за личнопно развитие в училището.

швиипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 1117, ал. 1, т. 1 от зпуо
(3)Екипът за подкрепа за личноспто развити: се Създава със заповед на директора на

определен ученик по чл. 1147, ал. 1. т. 2.3.4 от зпуо
тв състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва

педатогииескисъветник. котето и логопед. в екипа може да се включват и други специалисти. както и
представители на органите за “крила на детето и на органите за борба с противаоощестосиите пролаи
нв налалептите и иеттатптолетните.

(5 )Екипът за подкрепа за тптчностио развитие работи съвмеспю с родителите, а при
нспбходимосг и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаватпотообразование
и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 125. Екипът за подкрепа за лнчпгкгпю развитие в училището:

1. идентифицира силните страни на ученика. затрудненията свързани с радаитистр.
обучението и поведението му. както и причините за тяхното възникване;

2. извършва оценка на индивидуалните потребност на ученитщ
:. квартал и ревтщзира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за радват-ие на всеки конкретен случаи.
5. шпълнлвв н други функции. предвидени в държавния образователен стандарт за

приобщаващото обрщованпе.

чл. 116. (1) Услоаитта и редът за осшурпнне на общцп и на допълнителната подкрепа се определят с
държавни! обрааоватепен стандарт за приобщавшцотообршошие.

ГЛАВА ХУПП

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Чл.!” . ДЕЛ:

да организира дейност на учениците в учебно и извънучеоно време, сътласно Наредба ”9 13
от 21 0111015 г. за трвжданското. задрнниш, енолот-ичноттт и интеркултурното образование

ЗАДАНИ:
|.да помага при провеждането на учебно-възпитателни): процес и да съдейства за ратретпапанс



проблемите на учшщмс се.
2 да работи за нзтпягане имиджа на учшщщпо пред общественост-та;
3. в ученическата организации влизат всички ученици на училището.

РЪКОВОДСТВОНА САМОУПРАВЛЕНИЕ:
|. УС се ръководи от общо събрание и инициативен комитет.
2. Брой, равен на броя на класовете в училището, повишен до мечето число;
3 Включва по един представител на ученичестопе сьасти ианашит от свотаетиия клас.

избран от тях.
4 Найтмвлко иднъж в месеца се свиква от председателя на съвета.
5. Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление а училището:
ь. Прави предложения пред директора и педагогически съш относно начините на

упражняване на правата на учениците;
7 Мотивира учениците да участват активно в процеса нашиш: на решения. касаещи

училищнна живот и ученическата общност;
в. Участва в изработването на правилника на училищсто;
е. Посредниин а разрешаването на възникнали проблеми.
10 Учасгва в заседанията на Националния съвет за закрила на детето чрез свой представител.
| 1. Участва при пбсълстанего на нормативни актове, еаъраани е децата;
12 дава миоиие при създаването и реализиранета на стратегии. потщтиии и програми за

такрилата и развитисто на децата;
13. Участва при реализирането на натщонални кампании и инициативи за популяризиране на

правата на децата свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънтотасиате
.тейттосги.

14 Подпомага провежданото на дейностите на паралелките, класови:
и общоучилишиите изяви.

15. Рабпти по проеити съвмостно с другите ученици, учителите. училищното
ръководство и родителите

|6. За координиране деистаиттга между ученици и учители - пс избира един учител, наречен
мтордиттатор. гои напътства и подпомага учениците в тяхната дейност.

ГЛАВА х1х
РОДИТЕЛИ

Чл. 1111. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училищею се осъществяват
чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, името и всеки път, когато конкршна
ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(31 Срсдсгао за постоянна връзка между училището и родители е белеяотикът аа
нтттшюнцеиция

(зтСрслстао за връзка със семеиството тта ученика може да бъде и електронната поща на
един от родителите, както и електронния дневник на паралелната

ч. 119. Ролителите имат следните права:
тлериодичио и своевременно да получават информация за успеха и ритаитиетонадецата

им а обршпввтслния процес, за спазванста на правилата в училището и за приобшваието им към
общността:

2. да се срещат с ръководството на училището, : класни: уъковошател, с учителите и с

.трут те тндатогичссви 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 иаелушватпа, когато се решават

въпроси. като таеягат права и итпереси на ученика;



5. наи-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране вучилището по въпроси. свързани с образованието, с кариерното ориентиране и : личностноторазвитие на дешц им;
в. да набират и да бъдат итбирани в обществения съвет на училището;7 да нарастват мнение и да правят предложения за ратвитие на училището и Центъра аеподкрепа за личноспто развитие.

чл. 130. (1) Родителите имат епедннте зщължепщ:
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяватсвоевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;2. да тапищат при условната на чл. 12 от зпуо ученика а училище в случаите напреместване в прую населено насто или училищ
3, редовно да се осаедомяват зп своите деца относно приобщаването в училищната среда.успеха и раввтггиего им в обраооаанието и спвзшт на училищните правила;4.1“ спазват правилника тадеиноегтана училището и центъра и да съдеиегват таспаованетому от сграна на детето и ученика;
5 да участ-ват в процеса на штраитданена навици та еамоподтотовка като част отиттражданетона умения за учене прет целия живот;в, да участ-ш в родителските срещи;
7. да се явяват в училището след покана от учител. директор или друг педагогическиспециалист в подхолдцо за двете страни време.

(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл 1 12. ат 1.т. :, от зпуо. както и в самостоятелна организация. са длъжни да гаранптрат постигането на целитепо чл. 5 от зупо. да осигурят необходимите условия са обучение. учебници и учебни помагала.както и да прилаптт по свой итбор методики и подходи. съобралени с възраст-та индивидуалнитепотребности и интересите на детето

ГЛАВА ХХ

УЧИТШИДИРЕПОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИСПЕЦИАЛИСТИ
РАЗДЕЛ ! ДИРЕКТОР

чл. 131. (1) директорът упрдвтцвв и представлява училището.
(Юдггъжппстга “претор". съгласно зпуо, се заеми ва: основа на конкурс. проведен при„четници и по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 1, 1 или 3 и с участието на представителина обществения съвет на училищно.

Члш (1) директорът организира и контролира цялостната двйиш на училището в съответствие справомощията определени с държавни образователен сгандарт та статута и професионалноторазвитие на учителите, директорите и другите педагогически спетшалистн.
чл. 133. (1) в итпълнение на своите правомощия директорът итдавашшвсди.(2) Административните шанс на директора могат да се оспорват по административни редпред Министъра на обратни-хит и науката.

чл.134.Прн управлението и контрола на учебнатаучебио-пронзводственатаи администратикно-стопанската дейност директорът се подпомага от заместник-директор.
Чл.!ЗЗ. (1) При отсъствие на директора на училището за срок, "()-малък от по календарни дни. той сезамества от определен със таповсд за всеки конкретен случаи тамошните-директор.Заповедта сеиздава от директора, а при невъзможност - от съответния орган по ч.ч. 217. от | , 4 от зпуо(2) При отсъствие на директора на училището те срок, по-дълъг от срока по ал. 1,съответнияторган по чл. 217, ал 1 » 4 от зпуо октпочва трудов доювор с друго лице аа временно итпълняаоме наА/КЪЖНОСГШ“дирек-мр“.



РАЗДЕЛ "
УЧИТШИ

Чл. по. и) Учителите, директорът, както и заместник-директорът, които изпълняват нормапреподавателска работа, са педагогически специалисти. У-п-питските длъжност са:1. учител
2. старши учител
:. главен учител

(1) Педаготнчески специалисти са лица, които изпълняват фунюшя;!.снързвни с обучсиипс, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата заличностно развитие на учениците в училището.
2. по управлението на институцията по т.!.
(3) обучението на деца и ученици със специални пбршвшелни потребности задължителносе подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на детето и ученика.и» Броят на ресуреиите учители се определя в зависимост от броя на децата и учениците съсспециални образователни потребности. пт вида на подкрепата и от броя часове за ресурсноподпомагане при условията тта държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.(5) в плана за подкрепа на нито и ученика може да бъде определен и помоцнтик на учителя.(в) Изискванията към помощника на учители и функциите му се определят о държавнияобразователен стандарт за приобщаващогто образование.

Чл. 137. („Учителска или възпитатепска шгъжност се заема от лица с висше образование поспециалност от професионално направление съгласно Класификатора на областни на висшеопразоввние и професионалните направления и професионална квалификатнтл “учител".12 ; Учителска длъжност по учебен предмет или модул от професионалното подготовка закой то няма еъответнв професионално направление в Класификатора на областите на висшеобразование и професионалните направления, може да се заема и от лица без висше обраюшие ибез професионална квалификация "учител", ако те са придобили съответната професионалнаквалификация при условията и по реда на Закона та професиоиатшотообразование и обучение.

съответната специалност и без професионална квалификвц
(4) в случаите. кпгято учителска длъжност се заема от лица без професионалнаАнщификщия ”учител", училището изттшт и реализира план за придобиване на псдатотическикоипстетнности от съответното лице.

Чл. 138. (1) Не може да заема длъжност на педатогически специалист лице. което:!. е осъждано за умишлено пресгтвплспие от общ характер независимо от рсабилитацнят2. е лишоио от право да упражнява професията;
. страда от заболявания и отютонения. които застрашават живота и здравето на учениците.определени с наредба. издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра наобразованието и науката.

(2) Разпоредбвта на ал.1,т.| не се прилаш за лицата осъдени по наказателни дела. посочении чл 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.(:)При възникване на обстоятелство на ал.! трудовото правоотношение с педагогическияспециалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда(”Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички оставали шгьжиости вучилища.

Чл.!” (|) Трудови-с договори (: педагогическите специалисти се сключват и прекратяват отдиректора на училището.

Чл.140. (1) Функциите. професионалните профили. длъжностите и необходимата за заемането импрофесионална квалификация. както и условията и редът ап повишввнте на квалификацията закариериото им развитие и за атестирансто на педагогическите специалистивклточнтепно критериите



1а атестиране и съставът на агесганиониата комисия. се определят с държавния обрааователен
стандарт за статута и професионалното роовтетие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти.

Чл. 141. (1) Педаюгическите специалисти имат следните права:
им бъдат тачитоии правата и достойното им:
2вда определимтдше и средствата за провеждате на образователния процес съобразно

гтринципите и целтпе, определени свтлвсно зпуо
3 да участват вьв формирането на политиките за развитие на училището.
4. да получават ггрофесионалца подкрепа в процеса на изпълнение на щгужебиитс си

задължения;
5. да повишават квалификацията си;
в. да бъдат поогцрявдни и награждавани.
(2) Педагогически: специялно-ги имат слсднитв задължения:

т.да освществвввт обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните
образователни стандарт:

2. да опатввг аптвота и тцравего на учениците на време на образователния процес и на
други дейност, организирани от ииспггуптггп;

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници а училищното
образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. да поддържат и повишават кшнфипцияп си саобравнв политиките ва организационно
развитие на свотвептц-та инегитуция и специфичните потребност на учениците. с които работят с
цел подобряване качеството на обрщоввннего им.

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите.
административните органи и обществеността.

ч; .141. (1) Освен в сгтучатпе, определени в зпуо педагогически специалист не може да извършва
срещу тагигвшане обучение или подкрепа но смисьла на чл. 173. ал. 1. т. 2 . 7 и 14 от зпуо на
ученици. с които работи а училището. ако това ваплвтпаце е от името и тв сметка на децата и

учениците. включително със средства от училищното настоятелство.
(2) Педагогически специалист няма право да участва при изтпянв и оценяване на изпити

материали и да извършва гтроаерка и оценка на нтпцтни работи, ако е подготвян ученици за
явяването им на свотвептия изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и тв сметка
учениците

(3) в едномесечен срок от началото на всяка учебна година педвтоптческияг специалист
подава ггред работодатели си писмена дегщарацняотносно обстоятелствота дали срещу таннвщаггс от
името и тв снепеа на делтата и учениците нрев предходната учебна година е извършвал обучение- или
подкрепа но смисъла чл. па, ал. !. г.2 . 1 от зпуо на ученици и че това не са били ученици. с коя го
нелагогичеекнтг едвциагцгст е работил в училището в сената период.

(4) Преди вкгпочаанетов дейности по 11:12 педагогическитт специалист подава декларация. че
не е подготвил ученици за явяването им на евотвепгия шппг срещу заплаши: от пх или от
родителите им.

(5) При установяване нарушение на ал.1 и 2, както и в случаите на иеподаване на
декларацията но в.п.З или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическитс
специалисти ггосятдисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда

члмз. Забранява се в училището да се организират дедноспт на нолитнчсска рвлигиозна и
спгическа основа. Диренторат предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в

училищно. Лигптга. съвнатегцто подтгомогнали извършването на актовете на дискриминация. носят
отговорност на силата на закона за защита срещу дискриминацията.

чл. 144. Учителят е шгьжсп да опатав живота и здравето на ученика по време иаобравоватетнго-
възпитвгелнна процес и на други ценност-и организирани от него в училище.



Чл. 145. дежурният учител в училищна по утвърдено от днректора разписание следи и носиатт оаорност да се спазва реда и дисциплината по време на междучасищ дототшв. за инцидента надиректора в училището и следи да се спазва училището имущество в сградите. За „белязани посъществени нередности . нанесени щети и неизправност на материалната база докладва надиректора на училитцетои на поддръжката /днеаната пхрвнв в училище.
чл. мб. дежурните учители идват на училище 15 минути преди началото на учебните занятия и
дежурят по време на междучасията аклточнтелнодо последния учебеи час, слатваики определенотомисия за дежурствпгкоридсра на съответния етаж.

Чл. "7. (|) Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика. на унищожава личното мудостойнство, да прилага фирми на физическо и психическо насилие върху тях.1. Незабавно да информират директора за случаите. при които има деца жертви нанасилие или а риск от насилие и при кризисна ситуация, утнпвенвна територията на училището.:. да сътрудничат при прилагането на координационен механизъм за взаимоденетвие приработа а спу чин на деца, жертви на насилие или а риск от насилие.

Чл. 148 При установяване на случаи на дете жертва на насилие или а риск от насилие или прииритксна интервенция на територията на училищпомрисъствнщите служители ттепедвтогинескн ипедалетически персонал имат следите задъттжения:
1. Незабавно да се подаде първоначална информация по руп на мир - гр.Бургас, или 111.1. да се сигиализирв до дирекция „Социално подпомагане", отдел „ва-крила на детето"%. да се сигнализира директора на пгмкр „Свепт Николи“

РАЗДЕЛ |"
УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРАКТИКА СА длъжни:
ч 149 да обучават учениците в учебните работилници на училището, като подготвят работнитеместа и осигурят необходимите материали и инструменти, чертежи и друга техническадокументации да осигуряват поддръжка на реда, безопасността и хигиена на труда.
чл 150. Учитдтят, на когото е вътпожено да завежда учебната работилница или кабинет, оттоваря заопазването и правилното използване на машините и съоръжеиит и спадват пат. Чл.
РАЗДЕЛ П/

УЧИТЕЛИ. КОИТОСА И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛ" САМЪЖКИ:
ч.ч. 151. 111 в началото на учебната година да радлснтт на учениците правилника за дейността научилището. да не допуска в работата си пряка и неиряка дискриминация. основава на поп. народност.етническа принадлежност и ршигия. На първата родителска среща за учебнвта тдипа класнингръководител предоставя на родителите информация по график на приемнопо време на учителите вучилище. Запознава родителите и учениците с този правилник, удостоверено с поштнсите им.(2) в срок до 15.09, историческото обединение на класните ръководители ежегодноразработва годишен план за съдържанието и организацията на часа на класа.от Претрамите по тратнаианеко и здравно, екологично и итттеркутттурнообразование сеактуализират. ежегодно. като се утвърждават по ред и съгласно срок, определен в заповед на.шрск тора съобраден с изготвянето на тематичните годишни учебни штанове по зп, зип. опп.1>пп.пп и др.

Чл.152. да поддържат връзка с родителите на учениците си като ги уведомяват своевременно задисциплината наложените санкции. Мсъснияп и успеха им. При направени 7 неизаннениотсъствия. класният ръководител прави мотивирано писмено предложение до директора.



13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаващи и приемането на спя-тен кодекс на

училищата общност;
15. таповнаввсе с бюлжсп училището. както и с отчептте за неговото ивггъгптение;
1о периодично. наи-малко три пъти прет една учебна тдиив. проследява и обс-ьишв нивото на

усвоялане на компетентност от учениците и предлпгв съвмеспги мерки между учителите с цел
подобряване на оорвдователпите резултати:

17. упражнява други правпнопшя. определени с нормативен акг.
|8. документите по ал. 1. т.1 . 5 и т.7 . 9 се публикуват на интернет страницата на училището.

(2) Педагогическият съвет включва в свет-ааа си всички педагогически специалисти.
131 директорът на училището с председател на педагогическия съвет.
44) в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват

представители тш обществения съвет. настоятелството, центъра за подкрепа за личностно развитие.
ученици, капо и други лица

(51 директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани
писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на зшшшта на
педагогическия съвет. като им предоставя възможно иди-пълна информация по въпросите, които
предстои да бъдат обсъждани.

ч 1о1.(1>Педвтогическилт съвет се свиква наи-малко веднъж на два месеца от директора
Итвънрсдно заседание се свиква по писмено искане до директора пан-малко от една трета и
число-миятму състав

( 2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-налко от две
трети от числениггг му състав.

(3) Рсшенпята на не могат да се отменят от самия съвет с каагшфиштраноиновиттстао /дае
1рс|и от гласовете на присъстшшштс или от Началника на регионалното управление на
„правовапието/мон

(41 За всяко заседание на пс се води протокол.
1. Протоколът се води по време на овишниего ог прткплчик, определен със заповед на

директора,
151 Книтата за решенията на педагогически съвет е премии-тачена за вписване на решенията

гости на таседвние на педагогическия съвет. Нерагделна част от книгата е класьор с протоколите от
кассдшсият .

ко) Книтата се състои от корица , твърда подвързия, и правили със следните реквизит;
, 1 и тулна страница с наименование на министерството. вид, наименование и местонахвдотениетона
институцията наименованието . “Книга та решения на педагогически съвет лети на започване и
тавършване на книтата;- Пратни стрвнини с редове за нанасяне на решенията на педагогическия съвет

(”Решшилта. взети от педатогическия съвп, се вписват в протокол. воден за всяко
таседаиие от секретар, определен със заповед на директора. Решенията се вписват в книгата на ръка
със син или черен химикал наи-късно до три работни дни след дена на заседанието, подписват се от
секре гара и директора и се подпечатввт с кръглия печат на институцията. Протоколът се Завежда в
класьоринаи-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписва се от секретаря и
директора и се подлечатва с кръглия печат на институции .

(8) всеки протокол вклточва: пореден номер. като номерацията започва с по 1 от началото на
всяка учебна година; дневен ред на зассдшит; отсъстващи членове на педагогическия съвет и
причини те за отсъствието: обсъжданията по време на заетататтиетс;наетитерешения. в началото на
полка учебна година в книгата се вписва поименчият списък на членовете на педагогическия съвет

19) Със таппвед на директора се определя мястото на съхранение на готитага да
приключването и със срок постоянен.



(10) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
ттритттпочвапето и. Кинт-а се съхранява в архива на институцията след приключването и със срок
..!ШСГШШВИ”

(1 1) Работите на ПС и неговите решения се считат за служебна тайна. Онези решения. които
трябва да бъдат доведени до знаниттта на учениците. родителите и общественост-тв. се довеждат от
диретоора или от упплноиощспи от нето лица.

(12) Отсъствие от заседание се оправдава по реда, установен за отсъствие от работа
Неопраадано отсъствие се счигт за един ден от платения тодишен отпуск. при повече от едно
безпричинно отсъствие се палата наказание ло кг.

чл. 162. (1) Педагогическнвт съвет включва в състава си учителите, възпитателите и други
специалисти с неледатогически функции.

(2)в състава на пс с право на съвещателен глас нотат да участват Председателят на
училищното настоятелство н медицинското лице, обслужващо училището.

ГЛАВА ХХ!"
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
чл. 163. (1) Общественият съвет е орган за поштомат-аце на раовитттето на училището и за трааотаисти
контрол на управлението му.

(2)Към училището е създаден обществен съвет
ч 154. (1) общественият съвет се състои от нечетен брои членове и включва един представи тел на
финансирания орган и найемвлкотрима предсгавители на родителите на ученици от съответната
институция. в съегтва на обществения съвет на училище. което извършва обучение за придобиване на
професионална квалификация. се вктлочва и предстввтпелна работодателите.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от
директора на училището. На събранието се определи ороп на представителите на родителите и ст:

извират и резервни членове на обществения съвет.
(3) Представителите на работодателите се определят от областния управител по предложение

на представителните ортанизащтина работодателите.
(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
(5) Членовете на обществения съвет се определи за срок не по-дълъг от три години.

чл. 155 (1) Общественият съвет се свиква на заседание наи-малко 4 пъти тодищио. като задължително
проаеноаа заседание а началото на учебната тодина.

(2) с право иа съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището учас тлпт поло
трима представители на ученическото самоуправление

(3) с право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и
представител на настоятелството.

(4) в заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията.
на ретттопвлното управление на обршпванит, експерти, на работодатспите. на синдикатите. ии
юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани пица.
чл. 166. (1 ) директорътна училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и
„та изразява становище по разтеждаиитс въпроси.

(2) директорът е штвжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения
и документи, необходими идейнатаму.

(1) При необходимост директорът може да стттрааи искане до председатели на обществения



оъвст та свихваипп му.
чл, |п7. (|) общественият съвет а училището:

| одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора та
итн мнението и:

2.участва в работата на псдшогическил съвет при обсъждането на програмите по чл. шол 1

г В и *! от Закона за училищнош и предучилищното образование и при обсъждане на избора на
ученически униформи;

Злреллшполитики и мерки за подобряване качеството на образователния процес аъа основа
на ретултатите от самооценката на институцилщкьншноюонепиванем инепекптронето на
училището.

Млава становище за разпределениею на бюджета по дейност и радмера на капиталовите

разходи. наито и за отчста тв итнапнениего му;
5.съгласувд предложението на директора за разлредетение на средствата от установеното към

края на предходната година превишаване на постъплспит над плашаникта на бюджета на
Училиште:

ь съгласува училищния учебен плш;
7 участва с представители в комисиите аа атестиране на директорите при условията и по реда

на държавния обратсаателен стандарт за статута и професионалната развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти;

в съгласува набора от учителите в училището /по чл 1а4, ал. 2 от Закона за учшшпшото и
предучилищното образование/ на учебниците и учебните комплекти;

9.сигнализира компетентните органи. когато при осъществиш!на дейността си констатира
нарушения на нормативните актове.

ни дава становище по училищния план-прием /пс чл. нз, ал. 1 огг Закона за училищата и
предучилищното сбршоваиие/

и участва в създаването и приемането на етичен кодекс .

12) При неодобрение от обществения съвп наШпвсте по вл.1. т.! и 6 те 0: връщдт с мотиви За
повторно разглеждане от педатотическиа съвет. При повторното ин разглеждане педдтошчееникт
съвет ос проишяся по мотивите и взема окончателно решение.
Чл.!бв. Условията и редът за Шлаванпо, усгройспто и дейипсгп на обществения съвет се урана-ват
с правилник. издаден от министъра на обршшипп и науката.

ГЛАВА ххш
УПРАВЛЕНИЕНА КАЧШВОТО
Чи, иво. (|) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на
аналитирвне. планиране. изпълнение на д:йности1е,оценлше и внасяне на подобрения в работата на
училището

а) Анапнзираието. планирането, изггьпнвиит на деиностите и внасянето на подобрения в
работата на училището се извършват при условия и по ред. определени с държавни образователен
стандарт та управлението на качеството в институциите.

(3) Оценяването се извършва чрез самопценааане и инспектирдне.
ш еянооненяванетосе извършва при условия и по ред. определени с държавния

образовптелен стандарт за управлението на качеството в инсгитуциш.
чл. на Самопценяшсто е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на
предоставяното образование чрез дейности. прочети и критерии. определени от училището.



Издигане качеството на обучение по всеки учебен предни и съществено повишаване нивото на
познавателните умеиип, адаптирани към ршични форми и наши за практическо прилагане на
учебното съдържание и овладлване на компетентности.

1.Прааилвза прилагане на вътрешна система за осигуряване на управление на качестаото на
професионалното образование и обучение:
Реализиране на прием на актуални специалности и форми, пгговерящи на търсеното на пазара
на труда.

1.1 Създаване на условия за изяви на учениците - участия в съставния и провеждане на
практическо обучение а реална производствена среда.

1.2 Демократизиране и хунанизиране на дсйппстга в училище с цел постигане на нишка
успеваемости страна на учениците.

1.3 Повишаване качеството на публичните изяви на учениците.
1.4 Повишаване качеството и ефективност на въшсйствие вьрху подрастващите
1.5 Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки

ученик и насочване на развитието му в област. в които то ще изави Найтльбре своя потенциат
Ратаиване и подобряване на индивидуалната и пиферснциранв работа с учениците.

1.б Реалитиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и татнржанс
на ученици.

1.7 поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знании и
практическа приложимост на преподавани. материал

1.8 използване на иновпивии педяюгични методи и форми за преподаване и усвояване на
учебни знания;

1.9 извършване на ефективна диференцирава работа с учениците с ниска успеваемост:
1.10 Стритггно спазване на изискванията;

, за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, закони и наредби, свързани с
образованието, опазване на живота и здравето на учениците

- за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и
иепедагогически персонал;

- Засилване щиимодействисю с родителите.
- Използване на създадени мултимедиини материали.
- Пояишншц на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото. сониатното

и личностното им развитие.
- Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни

модели на поведение.
- Подкрепа на наивна и развитието на дарените ученици .

- Засилввие на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно ратвитие.
- Раантиряване и стимулиране на формите за обучение и възпитание и дух на демократ ичшт

гражданство и патриотизъм. зпрввно и екологично възпитание, потребителска култура. физическа
активност и спорт.

2 дейност и процедури по самоопенаването:
2.1. Определяне на работата трупа;
2.2 обучение на членовете на работната група;
2.3. Подготовка - опредшнс на ценностите, процедурите, критериите, показателите и

инструментите на самооценлване;
2.4. Проаешненв информационна кампания сред ученините. учителите и пр.и И|с

педагогически специалисти и родителите;
2.5 Провеждане нашопцеппвшт:
2.6 Обработаане на информацията от проведеното самооценяаане;



2.7 Аналитираие на получените резулпти от проведеното самооценааане
2.5 Предлагане и. мерки ва внасяне на подобренна а работата на иветитудматт за повишаване на

качеството на предостаааиото.

ч пт. директорът и всички служи-шии в училището оказват гьдсйсгвие ка ннспекюрите при
осъществиш: на правомощията им а да оситурттввт поднодатди помещения и технически средства за
ИЗВЪШНШНС "В ИНСПЕКЦИИТС.

ГЛАВА ХХУП!

ФИНАНСИРАНЕ
ч.ч. 172. ||) Дейностите в системата на училищетообразование се финансират със средства от
държавния бюджет. европеиски фондове и програми и други итточници

(2) Със средства от държавникбют се финансират изцяло или частично дейностите. които
са обект на държавна политика

(Мредетаата от държавния бюджет са на:
т издръжка на дейностите по възпитание и обучение на учениците:
2.полпаматне на ранния достъп и подкрепа та личностно развитие;
3 ратаитие на училището
4 изпълнение на национални програми аа рщвитие на образованието.

чл. на. Срспствата от държавния бюджет за фннщтсиране на деииоети в училището се нлщтират
сжст одно а размер не по-нисък като сума и като процент от брутната вътрешен продукт спряно
1шюжсншп в държавния бюджет за прсдходннпгодина
чл 74. (| , Средствата по алт, вл.3. т.1 от зпуо се ранпределтгтт основа на бров на учениците и

на стандарт за ученик. определен е ми на Министерския стаи. Стмдаргът определя размера на
средствата от държавния бюджет за конкретна деиност за един ученик за съответната година.

(Юдейиосгите. които се финансират итпттло или частично от държавния бюджет по стандарти.
от определят с държавник образователен стандарт на финансирането на институциите.

тв тРаамерите на стандартите се опрсдшят в зависимост от:
| съдържанието на дейностите по вътпитаниего и обучението на учениците;
2 вида и спецификата на училището и формата на обучение:
3 професионалното направление на обучението:
4.обектианн географски и демотрафски карактериегики на общината оказващи влияние

върху достъпа до образование.
тАтПъраоетепевнитсразпоредтели :: бюджет разпределят получените по стандарта средства

та всяка дейност по ал. 2 в училище втт основа на формули за съответнадейност. Формулите
вмючшп основни и допълнителни компоненти.

(зюормулите по ал.4 се утвърждават от първоотепенните ратпоредители с бюджет в срок до
25 февруари по текущата година след обсъждане с директора на унштншето. Утвърдените формули се
прилагат от началото тта бюджет-ната година и не могат да бъдат променяни до края и.

то; Основните компоненти на всяка формула са стандартът и брокт на учениците в училището
та съответната деиттоет. допълнителните компоненти на формулата мотат да бъдат обективни
тспт рафски. демографски, инфраструктурни и други покааатели. определвтпи различия в ранкодите аа
спин ученик. или показатели, отразяващи националната и общинската пбрщоввтешш политика.
Чи .тсттоетта ттв персонала и броят на трупите и паралелките не могат да бъдат компонетпи иа
формулите.

пт Средствата по ал. 4 та велка дейност се разпределят:
т.не по-иалко от по на сто . на базата на основните компоненти на формулите;
достаивлите до 20 на сто . въз основа на допълнитетнти компоненти на формулкта.



2.7 Анализиран: на получсните резутггвти от проведеното самооценаване
: в Предлагнве на мерки за внасяне на подобрения в работата на институциига за повишаване на

качество та на предоставяното.
Чл. 171 директоръти всички служители в училището оказват сьдейшив на инспекторите при
осъществяване на правомощията им и да осигуряват ппдхошщи помещения и технически средства на
извършване на инспекциитс.

ГЛАВА ХХУП!

ФИНАНСИРАНЕ

ча. |71. т и деиностите в системата на училищното пбршошие се финансират със средства от
държавния бюджет, европеиски фшщпв: и програми и други източници.

(2; Със средства от държавния бюджет се финансират иаъртло или час-птчно ценностите, които
са идеи на държавна политика.

шсоедетвата от държавния бюджет са за:
|.итлръжка на ценностите по възпитание и обучение на учениците;
2.подпомвтаие на ранния достъп и подкрепа за личностно развитие;
3.развнти= на училището
д.изпъпиенис на национални програми за раваитие нд обрааованието.

чл. на. Средствата от дьршния бюджет за финансиране на ценности в училището се планират
ежегодно в размер не ло-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спряно
таложеиото в държавния бюджет за предходната година.
ч ,по. (1 ) Средствата тто чл.280, ал.], т.| от зпуо се ратиределтгт въз основа иа броя на учениците и
на стандарт за учения, определен с акт на Министерския съвет. Стокпортопределя размера иа
средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за един ученик за съотвептвта година.

(2)Д=йиссште, които се финансират изцяло или ттасгично от държавния бюджет по стандарти.
се определят с държавни. образователен стандарт за финансирането на институциите.

117Размцрите на стаидарлите се определят в зависимост от:
|.годържднипо на деиносгите по вьзмггвнипо и обучението на учениците;
2.внда и спецификата на училището и формата иа обучение;
3 професионалното направление на обучението;
4.обектттани теотрареци и демографски хараперистикина обшинщ оказващи влияние

върху достъпа до обрааование.
(4)Първтпснни1с раапоредители с бюджет разпредели получените по стандарта средства

та всяка деииост по ал. 2 в училище въ: основа на формули за съответната дейност. Формулите
пключм! основни и допълнителни компоненти.

(5)Фармулите по влА се утвърждават от първостепенните раапоредители с бюджет в срок до
2! февруари да текущдтдшдинв след обсъждане с директора на училището. утвърденитеформули се
ттрилат ат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края и.

(5) Основните компоненти на всяка формула са стандартът и броят на учениците в училището
(в съответната деииост. допълнителните компоненти на формулата могат да бъдат обеъ-тивни
теогрвфски.демотрвфски, инфраструктурни и други покадатепи,определящи различия: в разходите аа
един ученик. или ппкшами, отразяващи националната и обшивката образователна политика.
Числеността на персонала и броят на групите и паралелките не могат да бъдат компоненти на
формулите.

п) Средствата по ал. 4 за всява деиноет се рщпроделят:
т.не по-малко от но на сто - на бвдвгв на основните компонент на формулите;
2 останалите до 20 на сто - въз основа на допълнителни конттонеттги на формулата



4 дейипсти. свързани с общата подкрепа за личностно развитие;
5.д=йности,свързани :: допълнителната подкрепа за личносптв развитие;
блейносш. свързани с ученическия отдих и спорт;
7.рсалиаиране на . училищни програми за превенция на отпадането и Училище и за

намаляване броя на преждевременно напусналите;
:; тюдирспв за ученици : низши дарби;
Одри и ценности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп по образование.

(2) Условията и редът и разпределение на средствата по ал.1 се определят от Министерския

съвет тв средствата от държавния бтоджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния

арамейски фонд или програма.

Чл.!76 ш Средствата та развитие на училището включват-
1 ратходи на подобряване тта материалната база:
2.средства аа повишаване на качеството на пбучеиието;
зорсдстнв та раавитие и за подпоматане на педятогическите специшсги по чл. 119, ал.5 от

ЗПУО.
4. библивтсчио-информвциппно осигуряване;
5.други разходи, насочени към подобряване на физическата среда и на образователния

процес.
щ Условията и редът за разпределение тта средствата по ви.] се определят от

Министерския съвет та средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от

съответния европеиски фонд или програма.

чл. пт. (1 ) Училището прилатв система на делегирън бюджет, която дава право на директора на

училището:
т.нв второстепенен ратлоредител с бюджет;
2 да итвърптва компенсирани промени по плана на приходите и разходите. в т.ч. между

деилости, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
з.да се разпорежда със средствата на училището;
4.53 определя численостна персонала индивидуалните възли-раятдения.

преподавателския натовареност и броя на групше и паралелщтте, както и броя на учениците в тях

оъобрвтноутвърдения бюджет на училището и нормите. определени в подзаконовите нормативни
актове. като осигурява прилагането на учебния план.

чипа. директорът предсщвя на обществения съвет и пред общото събрание на служителите

|риисссчни отчети за итпъллеиието на бюджета на училището, в срок до края на месеца. следваш

съответното тримесечие

Чл. 179. (|) Собствените приходи на училищно могат ли Бълат:
1, приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;
2. приходите от реализация на продукция и услуги от практическо обучение;
3.прихсдите от дарения;
4.лруги приходи. определени с нормативен акт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

с училищния правилник за запознати членовете на училищния персонал с Протокол го
пп 2 1191022 т. на заседание на пс.


