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УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

Раздел II 

 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 68 

(1)  На учениците в училището се предоставя подкрепа за личностно развитие, 

която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. 

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

образователни потребности на всеки ученик. 

(3) За реализиране на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

ученика в училището работят педагогически съветник и други специалисти, осигурени от 

Регионалния център за подкрепа на личностното развитие и/или назначени на щат към 

училището, или с които училището има сключени договори за предоставяне на услуга. 

(4) Подкрепата за личностно развитие на учениците се организира и осигурява в 

съответствие с утвърдените областни и общински стратегии за подкрепа за личностно 

развитие на учениците и въз основа на анализ на потребностите от обща и допълнителна 

подкрепа във всяка община на територията на областта. 

Чл. 69.  

 Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

 Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други 

педагогически специалисти в училището - педагогически съветник. 

 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира  в зависимост от 

плана за подкрепа на ученика, в който се определят конкретните дейности за 

допълнителната подкрепа за личностно развитие.  

Родителят се запознава с плана за подкрепа на ученика, като му се предоставя копие 

при поискване. 

(5) Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за покрепа на 

ученика.  

Чл. 69 А 

За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците със заповед на директора 

на училището в началото на всяка учебна година се определя координатор, който 

коорднира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците, както и 

неговите функции и задължения. 

Чл. 70 

(1) Общата подкрепа за личностно е насочена към развиване на потенциала на всеки 

ученик в училище и към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в 

образователния процес и в дейността на училището и включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 
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3. допълнително консултиране по учебни предмети; 

4. кариерно ориентиране на учениците; 

5. занимания по интереси; 

6. библиотечно-информационно обслужване; 

7. грижа за здравето; 

8. поощряване с морални и материални награди; 

9. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

10. дейности за превенция на обучителните затруднения 

(2) Конкретните дейности и действия за предоставяне на обща подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците се предприемат и прилагат в съответствие с 

Наредбата за приобщаващото образование. 

Чл. 71 

(1) Екипната работа по чл. 70, ал. 1, т. 1 включва: 

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

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

учители за подобряване на работата им с учениците в класа; 

2. провеждане на регулярни срещи за споделяне и обсъждане на информация за 

обучението и развитието на учениците; 

определяне на конкретни дейности за обща подкрепа само за отделни ученици, 

насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение; 

определяне на конкретни дейности за обща подкрепа само за отделни ученици, 

насочени към превенция на обучителните затруднения. 

 (2) По време на срещите по ал. 1, се води протокол, който се подписва от всички 

участници в срещата и се съхранява от председателя на екипа за подкрепа. 

(3) За резултатите от обсъждането по ал. 1, се уведомява родителят, представителят 

на детето или лицето, което полага грижи за детето, предоставя му се информация за 

работа с детето или ученика и при необходимост се кани на срещите. 

(4) За провеждане на срещи по ал. 1, се изготвя график на срещите, който се прилага 

към плана на екипите, определени със заповед на директора на училището и се 

актуализира при необходимост. 

Чл. 71А 

(1) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които 

имат системни пропуски по даден учебен предмет, ученици, които са напреднали по даден 

учебен предмет и/или, за които се препоръчва такова обучение по план за подкрепа. 

(2) Потребността от допълнително обучение се определя от учителя по предмета и 

координатора, а за учениците със СОП и за учениците с изявени дарби – от екипа за 

подкрепа. 

(3) Когато допълнителното обучение се провежда в учебни дни извън часовете по 

училищния учебен план, то е с продължителност до 80 учебни часа годишно. 

(4) Допълнително обучение по учебен предмет може да се извършва и по време на 

лятната ваканция с обща продължителност не повече от 30 учебни часа. 

(5) За провеждане на допълнително обучение директорът на училището уведомява 

родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

 Чл. 71Б 
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(1) Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се провежда 

извън редовните учебни часове от учителите ежеседмично в рамките на учебната година. 

(2) Директорът на училището утвърждава график не по-късно от 15 октомври 2017 г. 

за първия учебен срок и не по-късно от 20 февруари за втория учебен срок. Графикът се 

поставя на видно място в сградата на училището и се публикува на интернет страницата 

на училището. 

(3) Класните ръководители информират родителите за възможностите за 

допълнтелно консултиране по учебните предмети. 

Чл. 72 

(1) Кариерното ориентиране на учениците включва взаимно допълващи се дейности 

за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед 

подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или 

професия и осъществяване на връзка с пазара на труда. 

(2) Форми на кариерно ориентиране са индивидуалното и групово информиране и 

консултиране, индивидуалната и групова работа по програми за кариерно ориентиране. 

(3) Информирането се отнася до: 

1. видове подготовка в училищното образование, профилите, специалностите от 

професии; 

2. институциите в системата на училищното образование, професионалното 

образование, условията и реда за прием на ученици. 

(4) Консултирането е насочено към: 

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

професия; 

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

3. формиране на умения за планиране на кариерното развитие; 

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

учениците; 

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

образователна, професионална и личностна реализация. 

6. реинтегриране на отпадналите от училище, ако има такива;  

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

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

(5) Индивидуалната и групова работа се осъществява чрез: 

1. провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;  

2. провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на 

образование, професия и работа;  

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

и търсене на работа. 

4. занимания и дейности в часа на класа в съответствие с възрастовите 

характеристики,      свързани с кариерно ориентиране на учениците; 

5. срещи с представители на образователни институции, предлагащи професионално 

образование; 

6. срещи с родители, представящи пред децата и учениците определена професия. 

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



5 

 

 

1. с ученици от I до IV клас;  

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

образование или за участие на пазара на труда;  

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

талантливи ученици, ученици със специални образователни потребности, ученици с 

проблемно поведение и др.;  

4. отпаднали от училище ученици, които се реинтегрират в образованието, ако има 

такива;  

Чл. 73 

(1) Заниманията по интереси по чл. 70, ал. 1, т. 3 включват: 

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

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

глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за 

лидерство; 

2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни участия и 

изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно 

равнище;  

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

придобива допълнителна подготовка от учениците 

(2) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни 

педагогически форми - клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и др. 

Чл. 73А 

(1) Грижата за здравето се осигурява чрез създаване на условия за достъп на 

учениците до медицинско обслужване от медицинско лице в специално оборудван 

кабинет на територията на училището. 

(2) За учениците в училище се прилвагат програми, свързани със здравното 

образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ и други, в съответствие с  

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

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

ученици, специалисти в конкретната област. 

(4) Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на 

ученика, налагаща специфично отношение и наблюдение от страна на педагогическите 

специалисти и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в училището.  

Чл. 74 

Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение се 

изразява във включване на отделни ученици в съответни дейности по смисъла на чл. 

45 от Наредбата за приобщаващо образование за въздействие върху вътрешната 

мотивация, както и оказване на психологическа подкрепа.  

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

специалисти и родителите. 

(3) Психологическата подкрепа се осъществява от педагогическия съветник и 

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

участници в образователния процес; 

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

насилието и за преодоляване на проблемното поведение на учениците; 

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

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

Чл. 75 

(1) Общата подкрепа за личностно развитие  в училище за целите на превенцията на 

обучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в дейности 

като: 

1. допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението по 

български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е 

майчин; 

2. консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни 

часове; 

(2) Допълнителното обучение е насочено към ученици: 

1.   за които българският език не е майчин;  

2. които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна 

оценка слаб (2), или не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова 

стойност за успешност при национално външно оценяване, както и за ученици, които 

напредват при обучението по даден учебен предмет;  

3. които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три 

последователни текущи оценки слаб (2);  

4. за които се препоръчва такова обучение в Плана за подкрепа 

 (3) Допълнителното обучение по български език и литература за учениците по ал. 2, 

т. 1 е задължително и се осъществява чрез допълнителни учебни часове извън училищния 

учебен план в съответствие с държавния образователен стандарт за усвояването на 

българския книжовен език. 

(4) Потребностите от допълнителното обучение за учениците по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се 

определят от учителя по предмета и от координатора, а за учениците със специални 

образователни потребности – от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(5) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни 

извън часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност до 80 учебни 

часа годишно – за случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и до 10 учебни часа – за случаите по ал. 2, т. 

3.  

(6) Общата продължителност на допълнителното обучение по учебен предмет за 

учениците по ал. 2, т. 4 се определя в плана за подкрепа.  

(7) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал. 2, т. 1 и 2 може да 

се провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 30 

учебни часа.  

(8) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява 

родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика.  

 

Чл. 75А 
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(1) Дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения се 

предоставят след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, 

от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието на отделни 

ученици, които срещат затруднения в обучението. 

(2) За целите на обсъждането по ал. 1 могат да се използват и: 

сведения от педагогическите специалисти за силните страни на учениците; 

сведения от педагогическите специалисти в детската градина или училището или от 

други специалисти за наличие на възможни рискови фактори в средата на учениците; 

данни от информация, която придружава тези ученици от детската градина, 

включително за предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие; 

данни от установяване на готовността на тези деца за училище, от логопедично 

изследване, материали от портфолио и др . 

(3) Обсъждането на цялата информация по ал 1 и ал. 2 се прави от класния 

ръководител, съвместно с педагогическите специалисти, които преподават на ученика, 

като за резултатите от обсъждането се уведомява родителят, представителят на ученика 

или лицето, което полага грижи за него. 

(4) Въз основа на обсъждането за отделни ученици се определят дейности от общата 

подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на обучителните затруднения.  

(5) Въз основа на тези обсъждания се определят ученици, на които е необходимо да 

се извърши оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие. 

чл. 75Б 

Дейностите от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение чл. 45, т. 3, 4, 5, и 7 от Наредбата за 

приобщаващо образование и за целите на превенцията на обучителните затруднения по 

чл. 27 от Наредбата за приобщаващо образование, задължително се осъществяват и в 

неучебно време, включително през ваканциите, съобразно потребностите на учениците, с 

обща продължителност за отделен ученик или група ученици не повече от 30 учебни часа. 

(2) За дейностите по ал. 1, директорът на училището въз основа на доклади на 

учители или класни ръководители и на резултатите от образователния процес, издава 

заповед за определяне на учениците и на условията за провеждане на дейностите с тях. 

(3) Родителите се информират за заповедта не по-късно от 7 дни преди началото на 

осъществянане на дейностите. 

(4) В случай, че родителите не осигурят присъствието на учениците, директорът на 

училището писмено уведомява дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на 

ученика. 

чл. 75В 

Класният ръководител запознава родителя с предприетите конкретни дейности за 

превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и/или за превенция на 

обучителните затруднения и периодично информира родителя за резултатите от 

изпълнението им. 

 

Чл. 76 
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В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в 

развитието му, в тримесечен срок от предоставянето ѝ, класният ръководител на ученика, 

запознава родителя за необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните 

потребности на ученика. 

Чл. 77 

1) Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща 

психологическа среда в училището  се основава на обща институционална политика и е 

израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния 

процес. 

(2) Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се разработват 

въз основа на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование и на алгоритъм за неговото 

прилагане, утвърдени със заповед от министъра на образованието и науката. 

Чл. 77 А  

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 детето или 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 детето или ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности; 

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

(наставничество); 

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

включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески 

инициативи; 

8. други дейности, определени в чл. 77 Ж т.3 и т. 4 Правилника за дейността на 

институцията. 

Чл. 77Б 

Дейността по чл.77А т. 1 се прилага в случай на необходимост от изясняване на 

възникнал конкретен проблем. 

Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на 

причините, довели до възникването на проблема, при спазване на Етичния кодекс на 

училищната общност. 

В резултат от дейността по т. 2 класният ръководител съвместно с ученика определя 

дейности, които да доведат до преодоляване на проблема. 

Класният ръководител оказва подкрепа за ученика за осъществяване на дейностите 

по т. 3. 
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Чл. 77В 

Дейността по чл.77А т. 2  се осъществява в училището от подготвен за разрешаване 

на конфликтни ситуации учител, психолог и/или педагогически съветник, който не е 

страна в конкретния конфликт и който посредничи между страните в конфликта с цел 

разрешаването му. 

Посредникът в конфликта по ал. 1 провежда разговор с всички страни в конфликта 

за установяване на причините, довели до възникването му, при спазване на етичния 

кодекс на училищната общност. 

След изясняване на причините за възникването на конфликта, ученикът или 

учениците получават подкрепа от посредника по т. 1 за разрешаването му 

Чл. 77 Г 

Дейностите по чл. 77А т. 3 и т. 5  се осъществяват по препоръка на класния 

ръководител или на друг педагогически специалист. 

Дейността по т. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението 

и в дейността  училището и установяване на необходимост от провеждане на консултации 

с психолог или с педагогически съветник или за насочване към занимания, съобразени с 

неговите интереси. 

Консултациите се провеждат от психолога или от педагогическия съветник въз 

основа на потребностите на ученика. 

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни 

педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл,секция, отбор и други, и включват 

дейности, определени в чл. 20 от Наредбата за приобщаващото образование. 

Чл. 77Д    

Дейността по чл. 77А т. 4  се осъществява по препоръка на класния ръководител или 

на друг педагогически специалист. 

Дейността по т.1  се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението 

и в дейността на училището и установяване на необходимост от включване в група за 

повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти. 

Групите по т. 2 се организират в училището, а при необходимост се привличат и 

външни специалисти. 

Чл. 77Е        

Дейността по чл. 77А т. 6 се осъществява от личност по избор на ученика, която той 

приема и уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа. 

Индивидуалната подкрепа на ученика по т. 1 може да бъде осъществена от учител от 

училището, от лице от семейството, от близък на ученика или от обществено изявена 

личност, на която ученикът има доверие или която представлява пример за него и спомага 

за развитието на силните му страни и за цялостното му личностно развитие. 

Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната 

подкрепа по т. 1, за което информира родителя. 

Чл. 77Ж   

Дейността по чл. 77А т.7 се осъществява, като ученикът съвместно с класния 

ръководител избира конкретна дейност, която да извърши в полза на училището или 

паралелката. 
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Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с 

възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижава 

тяхното достойнство. 

Дейностите в полза на паралелката могат да бъдат: 

а) изработване на табло, постер, презентация и др., свързани с живота и дейността на 

паралелката; 

б) изработване на тематична украса на класна стая/кабинет и оформяне на тематични 

кътове; 

в) почистване на чинове/маси/столове; 

г) подреждане на шкафове и секционна мебел; 

д) грижа за саксийните растения; 

е) разработване и представяне на теми от гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование в часа на класа; 

ж) прочит на приказки и други произведения от художествената литература пред 

учениците от 1 клас; 

з) изработване на проект, свързан с толерантността, интеркултурния диалог и други. 

 Дейностите в полза на училището могат да включват: 

а) естетизиране на училищния интериор; 

б) грижа за зелените растения в коридорите на училището; 

в) подреждане на материали, обзавеждане и оборудване в Игротека „Игривко“; 

г) изработване на патриотични табла/постери; 

д) изработване на тематични табла/постери и оформяне на тематични кътове, 

свързани с БДП, здравно и екологично образование и други подобни; 

е) изработване на проект, свързан с толерантността, интеркултурния диалог и други.  

Чл. 77 З 

(1) За всички предприети дейности с децата или 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. 77, т. Е се изисква и информираното му съгласие. 

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

педагогически специалисти при реализирането на дейностите по чл. 77А. 

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

дейностите по чл. 77А от Правилник за устройството и дейността на училището 

директорът на училището писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по 

настоящия адрес на детето или ученика за предприемане на действия при необходимост 

при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 

(4) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ уведомява директора на 

детската градина или училището за предприетите действия по отношение на родителя в 

срок до 10 работни дни от предприемането им. 

(5) Дейностите по чл. 77А се предприемат и се осъществяват независимо от 

предприетите действия по ал. 4 по отношение на родителя. 

Чл. 78 

(1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 
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1. работа с ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици: 

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания. 

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната 

подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. Планът за 

подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно 

подпомагане. 

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, от 

центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена. 

Чл. 78 А 

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

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

развитие в училището. 

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование 

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

определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 Закона за предучилищното и училищното 

образование 

(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва 

психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и 

други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите 

за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 (5) В работата на екипа на ученика участва родителят, а при необходимост и и 

представител от съответния регионален център за подкрепа за процеса на приобщаващото 

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

(6) Екипът провежда общите си срещи по предварително изготвен график, който 

включва не по-малко от три заседания - в началото на учебната година, в края на първия и 

на втори учебен срок. Родителят се запознава с графика. 

(7) Заседанията на екипа са редовни, ако на тях присъстват всички членове. 

Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината членове на екипа. 
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(8) За всяко заседание на екипа за за подкрепа за личностно развитие се води 

протокол, подписан от лицето водещо протокола и от и от психолога и/или 

педагогическия съветник. 

Чл. 79 

(1)  Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището: 

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

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

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 

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

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

приобщаващото образование. 

Чл. 80 

Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се 

определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 81 

Във една паралелка в училището може да се обучават до трима ученици със 

специални образователни потребности. 

Чл. 82 

(1) Обучението на ученици със специални образователни потребности в училището 

задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на ученика. 

(2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на учениците със 

специални образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно 

подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

(3) Помощник на учителя  се осигурява при повече от трима ученици със специални 

образователни потребности в паралелка. 

(4) Социален работник се осигурява за осъществяване на социално-педагогическата 

работа в училище и за изпълнение на функцията на медиатор между семейството и 

обкръжението на уеника и образователната институция, с акцент на учениците в риск. 

(4) Изискванията към помощника на учителя и социалния работник и функциите им 

се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

 

Раздел III 

 

САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 83 

(1) За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и 

училищното образование, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за 

устройството и дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за 

въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на 

учениците може да се налагат следните санкции: 

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 
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3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение 

(2) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да наложи 

мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час". Ученикът няма право да 

напуска територията на училището по времето на отстраняването си. 

(3) За явяване в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника 

за устойството и дейността на училището, както и когато състоянието на ученика не 

позволява да участва в учебния процес, на ученика се налага мярката "отстраняване от 

училище до отпадане на основанието за отстраняването му". 

(4) При налагане на мярката по ал. 2 за времето на отстраняване, на ученика не се 

отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в 

ученическата книжка.  

(5) При налагане на мярката по ал. 2 се прилага Процедура за работа с ученици с 

наложена мярка “отстраняване на ученик до края на учебен час“, утвърдена със заповед на 

директора на училището. 

(6) За времето на отстраняването си до края на учебния час ученикът извършва 

дейности, регламентирани в чл. 77Ж, съобразени с възрастовите особености и 

здравословното му състояние и неунижаващи достойнството му.  

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

ученика се предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения 

за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика и се уведомява 

родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето. 

(8) За ученика с наложена санкция по ал. 1 се предоставя планирана обща подкрепа 

за личностно развитие.  

(9) Видът на дейностите на дейностите за обща подкрепа се определят от 

координатора съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя. 

Чл 84.  

(1) Санкцията «Забележка» се прилага при:  

1. Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини - 5 отсъствия; 

2. Реализирани и документирани три различни дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация, всяка от които с продължителност 10 учебни дни, за 

предодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му 

с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в 

дейността на училището и с поведенческите му прояви 

(2) Санкцията «Преместване в друга паралелка в същото училище» се прилага при: 

1. Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини - 10 отсъствия; 

2. Реализирани и документирани нови две (общо пет) различни дейности за 

въздействие върху вътрешната мотивация, всяка от които с продължителност 10 учебни 

дни, за предодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със 

затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с 

участието му в дейността на училището и с поведенческите му прояви 

(3) Санкцията «Предупреждение за преместване в друго училище» се прилага при: 

1. Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини – 15 отсъствия; 
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2. Реализирани и документирани нови две (общо седем) различни дейности за 

въздействие върху вътрешната мотивация, всяка от които с продължителност 10 учебни 

дни, за предодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със 

затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с 

участието му в дейността на училището и с поведенческите му прояви 

(4) Санкцията «Преместване в друго училище» се прилага при: 

1. Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини – 20 отсъствия; 

2. Реализирана и документирана още една нова (общо осем) дейност за въздействие 

върху вътрешната мотивация, с продължителност 10 учебни дни, за предодоляване на 

проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в 

образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на училището и 

с поведенческите му прояви 

(5) Санкцията «Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение» 

се прилага се за ученици, навършили 16 годишна възраст като крайна мярка при тежки и 

системни нарушения. 

Чл. 85  

(1) Мерките по чл. 83, ал. 2 и 3, както и санкциите "предупреждение за преместване в 

друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците в класовете 

от началния етап. 

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

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл. 86 

(1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 83. 

Мерките по чл. 83, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 83. 

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

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

личностните особености на ученика. 

Чл. 87 

 (1) Освен налагането на предвидените в чл. 83 санкции на ученика задължително се 

предоставя обща подкрепа за личностното развитие като консултации по учебни 

предмети, консултации с педагогически съветник за преодоляване на проблемното 

поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в 

извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по 

интереси, кариерно ориентиране и др. дейности с оглед недопускане на нарушения или 

отпадане от училище. 

(2) Видът на общата подкрепа се определя от координатора съвместно с класния 

ръководител, учителите на ученика и родителя.  

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от 

училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини 

или са в риск от отпадане, класният ръководител и /или педагогическият съветник в 

училището осъществява връзката и сътрудничеството между училището и семейството и 

между семейството и обкръжението на учениците. 

Чл. 88  

(1) Санкциите са срочни. 
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(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

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

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

наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от 

началото на следващата учебна година.  

Чл. 89 

(1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се 

налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния 

ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на 

педагогическия съвет. 

(2) Мярката по чл. 83, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

Чл. 90  

(1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 83, ал. 1, т. 1 и т. 2 

директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 83, ал. 1, т. 3 – т. 5 – и 

съответните териториални структури за закрила на детето. 

(2) При уведомяването по ал. 1 директорът задължително посочва извършеното от 

ученика нарушение и отправя покана за участие на родителя, представителя на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, в процедурата по налагане на санкция. 

(3) В уведомлението по ал. 1 се посочват и условията, при които родителят, 

представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, може да участва в 

процедурата по налагане на санкцията, както следва: 

1. при изслушване на малолетен ученик родителят има право да присъства и да 

изрази мнение; той представлява малолетния ученик в процедурата лично или 

оправомощава за това друго лице; 

2. при изслушване на непълнолетен ученик родителят има право да присъства и да 

изрази мнение; той изразява съгласие за извършване лично от непълнолетния ученик на 

всички действия във връзка с процедурата. 

(4) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярката по чл. 85, ал. 3 се 

определя лице, което да докладва за извършеното нарушение - класният ръководител или 

учител, който преподава на ученика. 

Чл. 91  

(1) Преди налагане на санкция "забележка" и "преместване в друга паралелка в 

същото училище" и за мярката по чл. 83, ал. 3 директорът задължително изслушва ученика 

и/или се запознава с писменото обяснение на ученика и обсъжда фактите и 

обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се 

извършва в присъствието на педагогическия съветник. 

(2) Преди налагане на санкциите "предупреждение за преместване в друго училище", 

"преместване в друго училище" и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма 

на обучение“ педагогическият съвет задължително изслушва ученика и/или се запознава с 

писменото обяснение на ученика и обсъжда фактите и обстоятелствата, свързани с 

конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на 

педагогическия съветник. 

(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния 

ученик, съответно на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи 
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за детето, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в 

присъствието на учител или на друг педагогически специалист от училището, или на 

друго лице, на което ученикът има доверие. 

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването 

директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които 

преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното 

нарушение. 

(5) Когато педагогическият съвет е идентифицирал за ученика риск от отпадане от 

училище, преди налагане на санкцията "предупреждение за преместване в друго 

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

самостоятелна форма на обучение" или на мярката по чл. 83, ал. 3 директорът уведомява 

отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" по местоживеенето на 

ученика, за присъствие на негов представител на изслушването с оглед защита на правата 

и интересите на ученика. 

(6) Преди налагане на санкциите и преди определяне на дейностите за преодоляване 

на проблемното поведение на ученика се взема мнението на класния ръководител на 

ученика. 

Чл. 92  

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

по чл. 89, ал. 1. 

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

налагането ѝ. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и 

за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и 

причините да не дадат резултат 

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и на 

родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, а заповедта 

за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на регионалното 

управление на образованието. 

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред началника на 

регионалното управление на образованието 

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

Чл. 93  

(1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личното 

образователно дело на ученика и в бележника за кореспонденция. 

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

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

заповед на началника на регионалното управление на образованието. 

Чл. 94  

Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно 

по реда, по който са наложени. 

 

Глава пета  
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕ 

 

 

Раздел III 

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

  

Чл. 136 

(1) Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и 

организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния 

образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.  

Чл. 137 

(1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през 

втория учебен срок.  

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се 

установява входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са 

изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.  

(3) Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на 

дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.  

(4) Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по 

които не се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда 

текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците.  

Чл. 138 

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

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

е:  

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен 

учебен план с до два учебни часа седмично;  

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен 

учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;  

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по 

училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.  

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 се включва 

текущото изпитване по чл. 137, ал. 2 и ал. 4.  

Чл. 139 

(1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според 

обхвата - индивидуални и групови.  

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на 

учениците се поставят текущи оценки.  

(3) При текущите устни изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно 

оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено с изключение на 

случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираем и отговори 

и/или кратък свободен отговор.  

Чл 145 
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(1) По учебните предмети, изучавани в I - III клас не се формира срочна оценка, което 

влиза в сила от учебната 2018/2019 г. за учениците от III клас. 

(2) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми 

на ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, по които 

оценяването е с качествени оценки. 

(3) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва сериозни 

пропуски и необходимост от подкрепа, или срочна оценка слаб (2) по определен учебен 

предмет се организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, 

утвърден от директора на училището.  

(4) Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка в 

съотвествие с държавния образователене старнадрт за оценяване на резултатите от 

обучение на учениците  

(5) В случаите,когато ученик не се яви на определената дата за полагане на изпит по 

ал. 4 за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не 

може да бъде по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът 

не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна 

оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на 

годишна оценка по съответния учебен предмет. 

(6) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността 

на освобождаването не позволява осъщестяването на минималния задължителен брой 

текущи изпитвания. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се 

записва "освободен".  

(7) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от 

два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.  

(8) С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка по ал. 7 

може да се удължи, но с не повече от един месец за ученик, който няма минималния брой 

текущи изпитвания и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, 

удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в 

съответния вид подготовка. 

 

Раздел IV 

 

ПЛАН - ПРИЕМ 

Чл. 153  

(1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна 

година: 

1. броя на паралелките в І и V клас; 

2. броя на местата, в паралелките в І и V клас съобразно държавния образователен 

стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за 

финансирането на институциите; 

3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях; 
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4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден. 

(2) Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на чл. 142, 

ал. 3 и 4 от ЗПУО.  

(3) Училищният план-прием не включва записването на ученици в специалните 

училища по чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПУО. 

Чл. 154 

(1) Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на 

броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и 

информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и 

стратегията на общината. 

(2) За осъществяване на приема в І клас се прилага Наредба за приемане на 

ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

(3) Училищният план-прием се утвърждава със заповед от директора на 

училището в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на 

интернет страницата на училището. 

(4) Директорът до 10 април информира началника на РУО и финансиращия орган 

за утвърдения училищен план-прием.  

(5) Утвърденият план-прием за първи клас се публикува и на интернет страницата 

на системата за централизирано електронно класиране 

(5) Директорът информира началника на регионалното управление на образование 

за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. 

 

 

 

Раздел VI 

 

ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИКА ОТ УЧИЛИЩЕ 

Чл. 174 

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

случаи:  

1. по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от 

лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за 

спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична 

помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, 

резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в 

медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на ученика 

или лицето, което полага грижи за ученика, с писмо, по имейл или в телефонен разговор.  

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование - при 

представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите 

на дейностите, от името на която участва в тях /състезания, конкурси, олимпиади, 

фестивали, концерти, спектакли, изложби и други/ и след потвърждение от родителя, 

представителя на ученика или лицето, което полага грижи за ученика, с писмо, по имейл 

или в телефонен разговор; 
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3. до 3 учебни дни в една учебна година, въз основа на мотивирано писмено 

заявление от родителя, представителя на учeника или лицето, което полага грижи на 

ученика, до класния ръководител, в което подробно се описват причините, налагащи 

отсъствието, преди то да бъде направено;  

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

на училището, въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, представителя 

на ученика или лицето, което полага грижи за ученика, в което подробно се описват 

причините за отсъствието. 

(2) В случай че родителят, представителят на ученика или лицето, което полага 

грижи за ученика, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той 

уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с 

училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното 

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

формата на обучение на ученика. 

Чл. 175  

(1) Медицинският документ по чл. 174, ал. 1, т. 1, се представя на класния 

ръководител не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище с вписани 

име, презиме и фамилия и положен подпис от родителя, представителя на ученика или 

лицето, което полага грижи за ученика. 

(2) Класният ръководител, в деня на получаването на медицинския документ и във 

време извън учебните часове, го предоставя на медицинското лице в училище, което 

регистрира медицинския документ в създаден за целта Дневник за регистриране на 

медицинските документи, удостоверяващи отсъствията на учениците по уважителни 

причини, а на самия документ медицинското лице вписва регистрационен номер, дата и 

полага подпис.  

Чл. 176  

Документът по чл. 174, ал. 1, т. 2 се представя на класния ръководител не по-късно 

от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище с вписани име, презиме и фамилия 

и положен подпис от родителя, представителя на ученика или лицето, което полага грижи 

за ученика. 

Чл. 177  

(1) Заявлението по чл. 174, ал. 1, т. 3 се подава в канцеларията на училището от 

родителя в срок до три дни преди настъпване на причините, налагащи отсъствието и се 

регистрира в Дневника за входяща кореспонденция на училището. 

(2) В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, 

родителят, представителят на ученика или лицето, което полага грижи за него, уведомява 

по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава заявлението след 

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

училище. 

(3) Заявлението на родителя /оригинал/, се предоставя от ЗАС на класния 

ръководител за оформяне на документацията на паралелката. 

Чл. 178  



21 

 

 

(1) Заявлението по чл. 174, ал. 1, т. 4 се подава в канцеларията на училището от 

родителя на ученика в срок до три дни преди настъпване на причините, налагащи 

отсъствието, и се регистрира в Дневника за входяща кореспонденция на училището. 

(2) В случай, че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, 

родителят, представителят на ученика или лицето, което полага грижи за ученика, 

уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава заявлението 

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

училище. 

(3) ЗАС предоставя заявлението на Директора на училището в деня на входирането 

му в дневника за входяща кореспонденция на училището. 

(4) Директорът на училището взема решение въз основа на заявлението дали 

отсъствията на ученика са по уважителни причини и издава заповед. Копие от заповедта 

се предоставя на класния ръководител за оформяне на документацията на паралелката. 

Чл. 179  

(1) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по 

някоя от уважителните причини, определени в чл. 174, класният ръководител е длъжен да 

уведоми родителя, представителя на ученика или лицето, което полага грижи за ученика, с 

писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за 

отстраняване на причините за отсъствията. 

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на 

всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

Чл. 180  

(1) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по 

учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато чрез документ е установено 

заболяване, определящо като противопоказано физическото натоварване и заключението 

на документа дава възможност ученикът да не присъства в  учебния час. 

(2) Видът на заболяването и заключението за освобождаване  от обучение  се 

определят с медицинска експертиза за временна неработоспособност; експертиза за вид и 

степен на увреждане или експертиза за трайно намалената работоспособност. 

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

спорт ученик, за който е противопоказано физическо натоварване, но не и присъствието в 

учебния час. 

(4) В случаите, когато освобождаването е за целия учебен срок или учебната година, 

ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а 

директорът въз основа на представените медицински документи, определя със заповед 

начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта 

се съобщава на родителят на ученика.  

(5) За да бъде освободен ученикът от часовете по физическо възпитание и спорт и 

от часовете за организиране и провеждане на спортни дейности, родителят подава 

писмено заявление до директора на училището с приложени към него медицински 

документи в оригинал. 

(6) Заявлението с приложени към него медицински документи, се разглежда на 

заседание на Педагогическия съвет, който прави предложение на директора за 
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освобождаване на ученици, за които е противопоказано участието в часовете по 

физическо възпитание и спорт.    

(7) Въз основа на представените медицински документи и предложението на 

Педагогическия съвет, директорът на училището определя със заповед учениците, 

освободени по здравословни причини от учебните часове по физическо възпитание и 

спорт и от часовете за организиране и провеждане на спортни дейности, срока за 

освобождаване и посочва какво ще правят учениците във времето, определено за тези 

часове 

(8) Класният ръководител на паралелката предоставя копие на заповедта на 

директора по ал. 7 на родителя/настойника 

(9) В случаите, когато ученици са освободени по здравословни причини от часовете 

по физическо възпитание и спорт, в задължителната училищна документация се записва 

текст "освободен". 

(8) Срочните, годишните и окончателните оценки на учениците, освободени от 

изучаване на учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", в зависимост от срока на 

освобождаване, се формират при следните условия: 

1. Оформяне на срочна оценка - не се оформя срочна оценка по учебния предмет 

"Физическо възпитание и спорт" на учениците, освободени от този предмет по 

здравословни причини, ако броят на текущите оценки не отговаря на минималния 

задължителен брой текущи изпитвания. В този случай срещу учебния предмет в 

училищната документация се записва «освободен» 

2. Оформяне на годишни оценки – на учениците, освободени по здравословни 

причини от учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" и през двата учебни срока 

на определен клас не се оформя годишна оценка като срещу учебния предмет за 

съответния клас в задължителната училищна документация се записва «освободен».  

3. Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, 

освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната 

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

Чл. 181  

(1) Ученикът може да може освободен от часовете за организиране и провеждане на 

спортни дейности. 

(2) За да бъде освободен ученикът от часовете за организиране и провеждане на 

спортни дейности, подава писмено заявление до директора на училището с приложени 

към него документи, удостоверяващи участието на ученика в спортна и/или танцова 

подготовка, издадени от съответния клуб и декларация от родителя/представителя на 

детето/лицето, което полага грижи за детето за опазване живота и здравето по това време. 

(3) Заявлението с приложените към него документи, удостоверяващи участието на 

ученика в спортна и/или танцова подготовка, се разглежда на заседание на 

Педагогическия съвет, който прави предложение на директора за освобождаване на 

ученици от часовете за организиране и провеждане на спортни дейности. 

(4) Въз основа на представените документи и предложението на Педагогическия 

съвет, директорът на училището определя със заповед учениците, освободени часовете за 

организиране и провеждане на спортни дейности и срока за освобождаване. 
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(5) Класният ръководител на паралелката предоставя копие на заповедта на 

директора по ал. 4 на родителя/настойника 

 

 

Раздел ІХ 

 

ВЪТРЕШЕН РЕД 

 

Чл. 184 

(1) Учениците заемат местата си в класните стаи/кабинетите до биенето на първия 

звънец. 

         (2)  Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

         (3) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин 

отсъствие и се отбелязва като ½. Номера на ученика, за който се отчита половин отсъствие 

се пренася в графа “Забележка” от дневника на паралелката.  

        (4) Закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути се отчита като едно 

отсъствие. 


