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Настоящите изменения и допълнения на правилника са приети с Решение № 4 на 
Педагогическия съвет - Протокол № 02/ 25 октомври 2018 г., утвърдени със заповед на 

директора № РД-10-128/26 октомври 2018 г.  
 



Към Чл. 44 се създава нова точка 7 

Чл. 44, т. 7 

Планът за Часа на класа по чл. 44, ал. 1, т. 2а се разработва за всяка година в срок до 15 

септември от класния ръководител на паралелката. Публикува се в Google екипен диск 

„Учители“ от класния ръководител, извършва се проверка за съответствието му с чл. 11 от 

Наредба № 13 за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование от 

директора на училището или от упълномощено от него лице и при наличие на съответствие 

планът се утвърждава от директора на училището чрез електронен подпис. В случай на 

необходимост от промяна, класният ръководител извършва същата в Google екипен диск 

„Учители“ в графа „Забележка“. Планът се именува „Годишен план за организация и 

съдържание на часа на класа“ 

Чл. 160 се изменя така: 

Чл. 160 Учениците се преместват при спазване на следните условия: 

(1) Преместване на ученик от друго училище в ОУ „Екзарх Антим I“ 

т. 1. Подаване на писмено заявление от родителите на ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО до директора на ОУ „Екзарх Антим I“ 

т. 2. Директорът на ОУ „Екзарх Антим I“ до 3 (три) работни дни уведомява в писмен вид 

директора на училището, в което се е обучавал ученика, чрез изпращане на писмо чрез 

електронна поща и/или писмо с обратна разписка. 

т. 3. До 3 (три) работни дни от получаване на удостоверението за преместване директорът 

на ОУ „Екзарх Антим I“ определя със заповед условията за приемането на ученика и 

информира родителя/настойника или ученика. Родителят/настойникът или ученикът 

подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в 

приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

т. 4. До 3 (три) работни дни директорът на ОУ „Екзарх Антим I“ информира писмено 

директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

(2) Преместване на ученик от ОУ „Екзарх Антим I“ в друго училище. 

т. 1. До 5 (пет) работни дни от получаване на писмо от директора на училището за 

възможността ученик от ОУ „Екзарх Антим I“ да бъде записан, издава удостоверение за 

преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на 

училищния учебен план, а за учениците I - III клас и с копие на Система от символи на 

качествените показатели за установяване на резултатите от изпитванията на учениците от I 

- III клас и копие на заповедта, с която е утвърдена системата чрез електронна поща и/или 

писмо с обратна разписка. 

т. 2 До 3 (три) работни дни директорът на ОУ „Екзарх Антим I“ получава в писмен вид 

информация от директора на училището, където постъпва ученикът, за неговото записване. 
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