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Глава 1. Общи положения 

 

Чл.1. Този правилник урежда устройството на училището и организацията на 

дейностите, осигуряващи образователния процес в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищното образование. Участници са учениците,  

директорът, учителите, другите педагогически специалисти, както и 

родителите. 

  

Чл.2. Образователният процес обхваща дейности за обучение, възпитание и 

социализация и се осъществява в дневна форма, като при определените от 

Закона условия се прилагат самостоятелна, индивидуална и за ученици със 

специални образователни потребности. 

 

Чл.3. Дейностите осигуряващи образователния процес в 192 СУ са  съобразени 

с Държавните образователни стандарти и се ръководят от следните принципи:  

 

1. Приложение на добрите практики от българската образователна 

традиция, съобразени с развитието на педагогическите постановки и 

промените в обществената среда.  

2. Педагогическият колектив прилага творчески възможностите за 

автономия предвидени в Закона като се съобразява със специфичните 

условия. 

3. Образователните дейности са насочени към интереса и  мотивацията на 

ученика, ранно откриване на заложбите и способностите на всеки и 

насърчаване на развитието и реализацията им. 

4. Чрез образователните дейности се формират  устойчиви нагласи и 

мотивация за учене през целия живот, толерантност и уважение към 

всеки член на обществото. 

5.  Образователният процес в 192 СУ има светски характер, не допуска 

налагане на религиозни и идеологически доктрини, както и каквато и да 

била дискриминация. 

6. Обучението на учениците се провежда на книжовен български език. 

 

Чл.4.  192 СУ е общинско училище и ползва публична общинска собственост.          

Финансира се от Столичната община, както и чрез собствени приходи. 

 

 

Глава 2. Устройство и дейност 

 

 Чл.5. През учебната 2022/2023г., 192 СУ организира образователен процес за 

ученици  от I до XII включително. В зависимост от броя на учениците 

класовете  са организирани  в паралелки. 
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Чл.6. В съответствие с нормите възприети в Закона за предучилищното и 

училищното образование,  образователният процес обхваща следните степени: 

1.  Основно образование  І-VІІ клас включително. Тази степен обхваща два 

етапа.  Начален  -  І-ІV клас включително и прогимназиален  -  V-VІІ клас 

включително. 

2. Средно образование VІІІ-ХІІ клас включително. Тази степен също обхваща 

два етапа. VІІІ-Х клас включително, наречен първи гимназиален и ХІ-ХІІ 

клас включително – втори гимназиален. 

3. Учениците завършили І, ІІ или ІІІ клас, в края на учебната година получават 

удостоверение за завършен клас. 

4.  Завършилите ІV клас получават удостоверение за завършен етап. 

5.  Завършилите VІІ клас, в края на учебната година получават свидетелство 

за завършено основно образование. 

6.  Завършилите Х клас, в края на годината получават удостоверение за 

завършен първи гимназиален етап и имат право да продължат във втори 

гимназиален етап или да продължат с обучение за придобиване на 

професионална квалификация.  

7. Завършилите през годината ХІІ клас стават зрелостници и след успешно 

представяне на предвидените в Закона зрелостни изпити получават 

диплома.  

 

 

Чл.7. Образователната дейност за учебната 2022/2023г  в 192  СУ се 

организира  въз основа на  училищен учебен план, разработен в съответствие с 

рамковия учебен план на МОН и съобразен с интересите на учениците.  

 

Чл.8. Утвърденият училищен учебен план се предоставя за информация на 

всички ученици и родители в началото на учебната година. 

 

Чл.9.  За I-VII кл и за XII класове подготовката през настоящата учебна година 

в 192 СУ е общообразователна. Целите, съдържанието и характеристиките на 

общообразователната подготовка, както и  общообразователните  учебни 

предмети са съобразени с държавния образователен стандарт. Обучението в  

VIII, IX, X и ХI клас е с придобиване на професионална квалификация 

„Аниматор в туризма“ със съответните промени в учебния план. Обучението в 

XII клас  е  Хокей на трева“. 

 

 Чл.10. Предвидено е и разширено обучение  по основните общообразователни 

предмети, както  и целодневно обучение за учениците от първи до седми клас 

включително. Разширената подготовка обхваща дейности, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. 

 

Чл.11. За учебната 2022/2023г  192 СУ  предлага и образователен процес по  

индивидуални учебни планове за ученици в съответната форма. Осигурени са 



Правилник за дейността на училището           192.СУ 

 

 4 

възможности за самостоятелно обучение , както и условия за осигуряване на 

пълноценен образователен процес за ученици със специални образователни 

потребности. Различните форми  са съобразени със съответните държавни 

стандарти. 

  

Чл.12.  Продължителността на учебното време, както и ваканциите за учебната 

година са съобразени с държавния стандарт за организация на дейностите в 

училищното образование. Със Заповед на Министъра на образованието и 

науката, образователният процес през учебната 2021/2022г е със  следния 

график:  

1. Начало  и  край  на ваканциите с изключение на лятната: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна  

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. Коледна 

01.02.2023 – 05.02.2023 г. Междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас  

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас  

 

2. Неучебни дни : 

19.05.2023 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература 

23.05.2023 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване 

на професионална квалификация 

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни 

дейности  

13.06.2023 г. изпит по български език и литература от националното външно 

оценяване в края на VII и на Х клас  

16.06.2023 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на 

VII и на Х клас  

 

3. Начало  на втория учебен срок: 

 06.02.2023 г. I – ХIІ клас  

 

4. Край на втория учебен срок: 

16.05.2023 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)  

31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)  

15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)  

30.06.2023 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици, като производствена практика е 

в периода  01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или 

с дуална система на обучение в Х и в XI клас  (2 или 4 седмици). 

 

 

Чл.13. Седмичното разписание за учебните дейности на учениците се 

съобразява с психофизическите им особености и се утвърждава от директора 

на училището не по-късно три дни преди започване на всеки учебен срок. 
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Чл.14  

(1) Учениците подават писмено заявление до директора на училището за 

избор на спортните дейности, в които ще участват през следващата 

учебна година, от определените от педагогическия съвет по ал. 1 

(2) Не се допуска промяна на броя на групите и на вида спортни дейности по 

време на учебната година.   

 

Чл. 15  Учителите и класните ръководители - инициатори на организирани 

мероприятия извън територията на училището уведомяват в писмен вид 

директора не по-късно от 14 работни дни преди началната дата на съответното 

мероприятие 

(1) При организиране на туристическо пътуване е задължително даването на 

съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или 

попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за 

участие на ученика в съответното туристическо пътуване; провеждането 

на инструктаж на учениците и на техните родители, настойници или 

попечители или на лицата, които полагат грижи за дете, за безопасност и 

култура на поведение по време на туристическото пътуване;   

(2)   Родителят предоставя документ от личен лекар за всеки ученик, 

удостоверяващ липсата на контакт със заразно болен и 

противопоказания за участие в туристическото пътуване, издаден не по-

рано от 3 дни преди началото на организираното пътуване. 

(3)  Документацията за организираните детски и ученически пътувания се 

съхранява от администрацията на институцията - инициатор на 

пътуването, най-малко една календарна година от датата на 

приключването на пътуването. 
 

 

Глава 3. Ученици - права и задължения. 
 

Чл.16.  

(1)  Учениците от 192. СУ имат следните права: 

1. да участват в качествен образователен процес, предлагащ знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване в следващ клас, етап или 

степен на образование;  

2. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна 

среда; 

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

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището 

за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 

5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

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

задълженията си; 

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



Правилник за дейността на училището           192.СУ 

 

 6 

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

и/или професия; 

9. да участват в проектни дейности; 

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

избираемите и за факултативните учебни часове; 

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

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

ч. училищния учебен план; 

12. да получават съдействие от училището при изразяване на мнението си по 

въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността; 

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

  

  (2)  Учениците от 192. СУ имат следните задължения: 

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

2. да съхраняват авторитета на училището, да уважава достойнството на 

учителя и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите 

традиции; 

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

прилагат физическо и психическо насилие; 

4. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на 

положението им на ученици и добрите нрави; 

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

изделия, алкохол и наркотични вещества; 

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

опасност; 

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

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

9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното 

протичане на учебните часове; 

10. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове. 

11. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището. 

 Родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват 

повредата или заплащат същата в тридневен срок от датата на констативния 

протокол изготвен от родителите, ЗАС и класен ръководител. Ако повредата е 

направена умишлено на ученика се налага и наказание. 

12. да спазват правилата на пропускателния режим в училището. 

13. да спазват нормите за ползване на физкултурния салон, установени със 

Заповед на директора. 

14. Във връзка с епидемията от КОВИД 19 да спазват всички предписания, 

мерки и правила, установени от училището. 

 

(3) Учениците от 192. СУ нямат право: 

1.да отсъстват от учебни занятия без уважителни причини; 

2.да въвеждат външни лица в двора и сградата на училището; 
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3. да участват в политически партии и организации до навършване на 

пълнолетие. Навършилите пълнолетие могат да участват в политическия живот 

извън училището; 

4. да организират и осъществяват политическа и религиозна пропаганда в 

училище; 

5. да бъдат на обществени места без придружител съгласно закона за ЗЗД. 

6. да използват мобилни устройства по време на учебни занятия. Устройствата 

трябва да бъдат с изключен звук и да се предоставят на определено за целта 

място преди началото на часа. При използване с неучебна цел и без разрешение 

на учителя повече от три (3) пъти, устройствата ще бъдат събирани в началото 

на деня от класния ръководител или ЗДУД в заключен шкаф в учителската стая 

и връщани след края на учебния ден. Мярката се налага за срок от поне една 

седмица. При системни нарушения ученици, които откажат да предадат 

мобилните си устройства ще бъдат отстранявани от учебни занятия и 

отсъствията няма да бъдат уважени. 

 

Чл. 17  

(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в 

следните случаи:  1. по медицински причини, за което представя 

медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, 

издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;  2. 

поради участие в други дейности извън процеса на училищното 

образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, 

концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от 

спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на 

дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след 

потвърждение от родителя;  3. до 3 учебни дни в една учебна година въз 

основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния 

ръководител;  4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително 

разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано 

писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините 

за отсъствието.   

(2) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от 

учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е 

противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния 

час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от 

обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се 

удостоверяват с медицински документ. 

(3) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо 

възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 5, за който е противопоказно 

физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.   

(4) В случаите по ал. 2, когато освобождаването е за целия учебен срок или 

за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на 

училището по време на учебния час, а директорът въз основа на 
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представените медицински документи определя със заповед начина на 

уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. 

Заповедта се съобщава на родителя на ученика.  

(5)  Освобождаването от участие в часовете по физическо възпитание и 

спорт се извършва въз основа на медицински документ, представен преди 

началото на часа на съответния преподавател по предмета. 

 

Чл.18.   

(1) При неизпълнение на предвидените в този правилник норми за поведение 

от страна на учениците, се  прилагат механизми за педагогическо 

въздействие за преодоляване на проблемното поведение. 

(2)  След изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на 

учениците, в училището се налагат следните санкции: 

  

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка; 

3. предупреждение за преместване в друго училище;  

4. преместване в друго училище; 

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

6. когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на часа с неуважено отсъствие. В такъв случай 

ученикът задължително остава на територията на училището. По преценка на 

учителя за случая може да бъде докладвано на директора, педагогическия 

съветник,комисията за борба с противообществените прояви, педагогическия 

съвет. 

7. когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 

нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато 

състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от 

училище до отпадане на основанието за отстраняването му. В този случай 

отсъствието на ученика не се уважава. 

 

(3) Във всички случаи на наложена санкция се предприемат допълнителни 

мерки за преодоляване на проблемното поведение и се уведомяват 

родителите. 

  

(4)  Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

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

 

(5)  Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна 

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

системни нарушения. 
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(6)  Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински 

документи. 

 

(7)  Ученици намиращи се в процедура или с наложени санкции нямат право 

да участват в организирани мероприятия извън училището и да бъдат 

членове в ученическия съвет до изтичане на срока на санкцията. 

Чл.19.  

(1)  Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него 

лице задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на 

педагогически съветник и/или се запознава с писменото обяснение на ученика 

на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На 

изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от 

Закона за закрила на детето. 

(2) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя 

или съответното лице по чл. 60, ал. 1 или 2 за откриването на процедура по 

налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за 

преместване в друго училище", „преместване в друго училище" или 

„преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" - и 

съответните териториални структури за закрила на детето.   

 

Чл.20   

За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със 

затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в 

институционалната среда, с участието му в дейността на институцията и с 

поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности 

за въздействие върху вътрешната мотивация:   

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;   

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;   

3. консултиране на ученика с психолог/педагогически съветник;  

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

социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен 

начин;   

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

 - участие в групи по рисуване, спорт, музика и други 

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

(наставничество);   

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

включително определяне на възможности за участие на ученика в 

доброволчески инициативи;   

- Дежурство в стола 

- Подпомагане на учителите по време на седмично дежурство 

- Подреждане на информационни табла и училищни кътове 
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- Подреждане на хранилища, стаи за занимания по интереси и други 

- Лекция пред ученици за правата и задълженията на учениците 

- Подготовка на училищни празници и чествания 

- Грижи за цветята 

- Консултация по учебни предмети 

- Целодневна организация за учениците до VII-ми клас. 

- Други 

 

Чл. 21 За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на 

проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с 

приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с 

участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви се 

информира родителят, а за дейността по чл. 20, т. 6 се изисква и 

информираното му съгласие.   

 

Чл. 22  

(1) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите 

педагогически специалисти при реализирането на дейностите по чл. 20.   

(2)  При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага 

реализирането на дейностите по чл. 20 директорът на институцията 

писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане" по настоящия 

адрес на ученика за предприемане на действия при необходимост при 

условията и по реда на Закона за закрила на детето.   

(3)  Дейностите по чл. 20 се предприемат и се осъществяват независимо от 

предприетите действия по отношение на родителя.   

 

Чл. 23 Дейностите по чл. 20 се определят и планират в работна карта от 

Координаторът по чл. 7 от наредбата за приобщаващо образование, съвместно с 

класния ръководител и родителя като част от плана за предоставяне на обща 

подкрепа.  

 

Глава 4. Оценяване на резултатите 
 

Чл.24. 1 Оценяване на резултатите от обучението на учениците в 192. СУ се 

извършва чрез текущи изпитвания и изпити като целта е диагностика на 

индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на 

потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа; 

2. оценката съдържа качествен и количествен показател, но на учениците от 

І до ІІІ клас, както и на тези със специални образователни потребности не 

се поставят количествени оценки; 

3. ученик завършва успешно съответния клас ако има годишни оценки най-

малко "среден (3)" по всички учебни предмети; 

4. ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет полага 

изпит за промяна на оценката по учебния предмет  при условия и по ред, 
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определени с държавния образователен стандарт за оценяването на 

резултатите от обучението на учениците; 

5. ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет и не се е 

явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря 

класа; 

6. учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили 

компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както 

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

предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако 

възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от 

три години; 

7. ученик със специални образователни потребности не повтаря класа; 

8. ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по 

няколко учебни предмета и не се е явил на изпит за поправяне на оценката 

или се е явил, но не е показал необходимите знания не повтаря класа. Той 

може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя 

изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците;  

9.ученик от ХІІ клас, който не се е явил или не е положил успешно някои от 

изпитите  по свое желание получава удостоверение за завършен втори 

гимназиален етап на средно образование, което дава право на 

професионално обучение. Удостоверението за завършен втори гимназиален 

етап не дава право за продължаване на образованието; 

10.Учениците, успешно завършили дванадесети клас, стават зрелостници и 

придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити. 

11. в края на учебната 2022/2023 г. учениците от  ІV, VІІ и Х клас участват в 

национално външно оценяване за установяване степента на постигане на 

компетентностите за съответния етап, определени с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

 

Глава 5. Педагогически специалисти - права и 

задължения 
 

 Чл.25. Педагогическите специалисти в 192. СУ имат следните права: 

 

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

съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и 

училищното образование и този правилник; 

2.да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

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

4. да получават професионална и морална  подкрепа от директора, учителския 

колектив и родителите в процеса на изпълнение на служебните си задължения; 
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5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

 

 Чл.26. Педагогическите специалисти работещи в 192. СУ имат следните 

задължения: 

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

държавните образователни стандарти; 

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

процес и на други дейности, организирани от училището; 

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

партнират с родителите; 

4.да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа и другите 

задължения включени в длъжностната им характеристика; 

5. да участват в работата на педагогическия съвет и да изпълняват неговите 

решения; 

6. да изпълняват предписанията и препоръките на органите осъществяващи 

методическа дейност и контрол; 

7.да водят коректно и редовно училищната документация и да полагат грижи за 

опазването и; 

8. да уведомяват своевременно директора, когато им се налага да отсъстват от 

учебни часове; 

9. чрез директора да уведомяват незабавно общинската служба за ученици 

нуждаещи се от закрила; 

10. да работят за опзаване и обогатяване на материалната база. 

11.учителите дежурят и дават консултации в дни и часове утвърдени със 

заповед на директора. 

12. да спазват и да следят за спазването от учениците на предписаните мерки и 

правила относно Ковид 19, установени от училището. 

13.да работят по избраната от училището он-лайн платформа за обучение 

14. ежедневно да следят служебните си имейли и съобщенията в групата. 

15. ресурсният учител да изпълнява стриктно задълженията си и по време на 

он-лайн обучението. 

Чл. 27 Педагогическите специалисти нямат право: 

1.да извършват срещу заплащане обучение на ученици, с които работят  в 

училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, 

включително със средства от училищното настоятелство. 

2. да участват при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършват 

проверка и оценка на изпитни работи, ако са подготвяли ученици за явяването 

им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за 

сметка на учениците. 

 В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогически 

специалисти подават пред директора  писмена декларация относно 

обстоятелства свързани с тези забрани. Преди включването им в изпитни 

дейности педагогическите специалисти подават декларация, че не са 
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подготвяли ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от 

тях или от родителите им. 

Чл.28.  Педагогическите специалисти определени за класни ръководители:  

1. следят за успеха и развитието на учениците от съответния клас;  

2. своевременно информират родителите и съвместно с тях  набелязват мерки 

за преодоляване на пропуски; 

3. анализират и оценяват рисковите фактори влияещи върху учениците от класа 

и  предприемат мерки за справяне; 

4. контролират посещаемостта на учениците от класа и редовно отразяват 

резултатите в дневника. 

5. полагат особени грижи за коректното оформяне и използване на 

документацията предназначена за информация на родителите; 

6. организират и провеждат родителски срещи; 

7. организират и провеждат часа на класа, работят за развитието на паралелката 

като общност; 

8. участват в процедури свързани с налагане на санкции на ученици от класа; 

9. подпомагат дейността на учителите, които работят с ученици от класа; 

10. провеждат инструктаж с учениците от класа по безопасни условия на труд в 

началото на учебната година,  след зимната и пролетната ваканции; 

11. на първата родителска среща информират подробно и разясняват на 

родителите  основните въпроси свързани с устройството и дейността в 

училището за предстоящата година. 

Чл.29.  Квалификация на педагогическите специалисти:  

1. педагогическите специалисти поддържат и повишават квалификацията си 

съобразно политиката на училището и специфичните потребности на 

учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието;  

2. планирането, координирането и управлението на квалификационните 

дейности са приоритет в работата на директора и педагогическия съвет;  

3.квалификационните дейности са обвързани с националния информационен 

регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията 

на педагогическите специалисти и специфичните политики на училището; 

 4. на педагогическите специалисти участвали в квалификационни дейности 

организирани от предвидените в закона специализирани звена се присъждат 

квалификационни кредити, които са основа за придобиване на по-висока 

професионално-квалификационна степен;  

5. вътрешноинституционалната квалификация организирана от училището се 

измерва с академични часове и не дава право на квалификационни кредити;  

6. през настоящата 2022/2023 г. в училището са създадени условия за най-малко 

16 академични часа участие на всеки педагогически специалист в 

квалификационни дейности; 

 7.постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

всеки педагогически специалист, което той изготвя  според изискванията на 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие. 
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Чл.30  За постигнати добри резултати в образователния процес 

педагогическите специалисти от училището могат да бъдат награждавани с 

морални и материални награди. 

Чл.31. Педагогически съвет 

1.педагогическият съвет в 192. СУ е специализиран орган за разглеждане и 

решаване на основни педагогически въпроси; 

2.председател на Педагогическия съвет е директорът; 

3.Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически 

специалисти; 

4.в заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас и след 

писмена покана на директора могат да участват представители на обществения 

съвет, настоятелството, ученици, както и други лица. 

5.педагогическият съвет  на 192. СУ : 

5.1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с 

приложени към нея план за действие и финансиране; 

5.2. приема Правилник за дейността на училището; 

5.3. приема Училищния учебен план; 

5.4. приема формите на обучение; 

5.5. приема Годишния план за дейността на училището; 

5.6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

5.7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

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

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

на децата и учениците от уязвими групи; 

5.10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

5.11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за 

налагане на съответните санкции в предвидените в закона случаи; 

5.12 определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 

5.13 участва със свои представители в създаването и приемането на етичен 

кодекс на училищната общност; 

5.14 запознава се с бюджета на  училището, както и с отчетите за неговото 

изпълнение; 

5.15 периодично, най-малко три пъти през  учебната година, проследява и 

обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага 

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните 

резултати; 

6. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от 

директора. Извънредно заседание се свиква с писмено искане до директора на 

най-малко 1/3 от числения състав; 

7.решенията на съвета се вземат с обикновено мнозинство при присъствието на 

не по-малко от  от две трети от числения състав; 

8. решения на ПС могат да се отменят  от  самия съвет с квалифицирано 

мнозинство / 2/3 от присъстващите/ или от горестоящ ръководен орган; 
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9.разискванията и решенията се считат за служебна тайна, като решенията 

отнасящи се до отделни ученици се съобщават на тях и на родителите от 

директора; 

10.отсъствие от заседание на педагогическия съвет се оправдава по ред 

установен за отсъствие от работа; 

11.за всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол от секретаря 

на съвета, определен в началото на учебната година. 

 

Глава 6. Обществени органи в помощ на образователния 

процес 
 

Чл.31. Обществен съвет: 

1. устройството и дейността на Обществения съвет са уредени с правилник, 

издаден от министъра на образованието и науката; 

 2.основни задачи на Обществения съвет при 192. СУ са  подпомагане на 

развитието на училището и  гражданския контрол на управлението му; 

 3.Общественият съвет се състои от 5  членове и в него са представени както 

Столичната община, така и родителите;  

4.членовете на Обществения съвет се излъчват от събрание на родителите, 

свикано от директора на училището. Там се определят и резервни членове на 

съвета. Мандатът на членовете и резервните членове е не повече от три години. 

5.Общественият съвет се ръководи от председател, който се избира от 

членовете му;  

6.Общественият съвет провежда заседание в началото на учебната 2022/2023 г. 

и се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно; 

7.с право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет на училището 

участва представител на настоятелството и поне трима представители на 

ученическото самоуправление.  В заседанията могат да бъдат канени и 

служители на училището и други заинтересовани лица; 

8. директорът на училището има право да присъства на заседанията на 

Обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. Той е 

длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и 

документи, необходими за дейността му; 

9. при необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 

Обществения съвет за свикването му. 

 

 Общественият съвет в 192. СУ : 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема годишния отчет на 

директора за изпълнението й; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на въпроси 

свързани с униформи както и програмите за превенция на ранното напускане 

на училище,  равни възможности и  приобщаване на  учениците от уязвими 

групи; 



Правилник за дейността на училището           192.СУ 

 

 16 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес въз основа на резултатите от самооценката на училището, външното 

оценяване  и инспектирането; 

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

капиталовите разходи; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията 

над плащанията по бюджета на училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представители в комисиите за атестиране на педагогически 

специалисти; 

8. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните 

комплекти; 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността 

си констатира нарушение на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием; 

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната 

общност. 

 

Чл.32. Настоятелство: 

1.по инициатива на директора и за подпомагане на образователната дейност 

към 192 СУ е изградено настоятелство;  

2. Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел  и организира 

дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното 

и училищното образование; 

 3.органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите, 

който избира между членовете си председателя; 

4.за постигане на целите си Настоятелството при 192. СУ: 

4.1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални 

средства за училището  и контролира целесъобразното им разходване; 

4.2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база 

на училището; 

4.3. съдейства при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на 

транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на учениците 

и персонала;  

4.4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на  учениците, за 

заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт; 

4.5. организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на 

възпитанието и развитието на техните деца.  

 

Чл.33. Ученическо самоуправление: 
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1.органите на ученическото самоуправление подпомагат дейностите на 

образователния процес чрез специфични форми присъщи на възрастта и 

вътрешната мотивация на учениците; 

2.ученическото самоуправление се реализира чрез ученическия съвет на класа 

и ученически съвет на училището; 

2.1 ученическият съвет на класа участва в планиране тематиката в часа на 

класния ръководител, отговаря за спазването на правата на учениците,участва 

активно в решаване проблемите на класа; 

2.2 ученическият съвет партнира на педагогическите специалисти и другите 

органи за управление на училището при обсъждане и решаване на 

общоучилищни въпроси. 

 

Глава 7. Родители 
 

Чл.34. Родителите са активни партньори при реализирането на учебния процес 

в училището. 

Родителите имат право: 

1. да изразяват мнения и предложения за развитието на училището; 

2. да осъществяват активен диалог с педагогическите специалисти по въпроси 

свързани с подготовката на техните деца; 

3.да поставят пред съответните органи проблеми свързани с образователния 

процес; 

4.периодично да получават информация за успеха и развитието на детето си; 

5.да участват в родителските срещи;  

6.да бъдат консултирани от педагогически специалисти и от педагогическия 

съветник; 

7.да присъстват на заседание на педагогическия съвет и да упражнят правото 

си на мнение при открита процедура за санкция на тяхното дете; 

8.да участват в обществените органи за партньорство при реализация на 

педагогическия процес. 

  

Родителите са длъжни: 

1.да проявяват интерес и загриженост за активното участие на детето си в 

различните форми на образователния процес; 

2.да познават добре Правилника за устройството и дейността на училището за 

учебната 2022/2023 г. 

3.да подпомагат пълноценното сътрудничество между ученика и учителите 

включително и да следят за редовното му присъствие в часовете;  

4.при отсъствие поради здравословни причини да предоставят в тридневен 

срок в училището медицинските бележки; 

5.да осигурят необходимите учебници и учебни пособия на ученика; 

6.да се явяват в определеното време при известие от страна на учител, класен 

ръководител, директор на училището; 
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7.да посещават определените часове за консултации свързани с тяхното дете, 

както и родителските срещи; 

8.да въстановяват нанесените от ученика материални щети в определения срок; 

9.да проявяват ангажираност към присъствието на ученика с прилично облекло 

в училище; 

10.да сътрудничат  на учителите и педагогическия съвет при наложена санкция 

на ученика с оглед преодоляване на проблемите. При покана за участие в 

работата на Педагогическия съвет или Комисията за борба с 

противообществените прояви, във връзка с неприемливо поведение на децата 

им, родителите са задължени да се отзоват.“ 

 

Глава 8. Заключителни разпоредби 

 

Правилникът за устройството и дейността на 192. СУ за учебната 2022/2023 г е 

съобразен с нормите на Закона за предучилищно и училищно образование. 

 

Правилникът влиза в сила след приемането му от педагогическия съвет. 

 

Правилникът е задължителен за всички участници в образователния процес 

реализиран в училището – педагогически специалисти,ученици, родители. 

 

Всички служители, реализиращи трудовата си дейност на училищната 

територия са задължени да спазват нормите на правилника и с поведението си 

да не затрудняват нормалното протичане на образователния процес. 
 
 

 

 


