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Настоящите изменения и допълнения са приети с Решение № 1, взето на 

заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 3/29 ноември 2021 г., утвърдени 

със заповед на директора № РД-10-303/30 ноември 2021 година 

 

 



…………………………………………………………………………...…………………… 

 

Чл. 67 (2) Училището прилага Единни училищни правила, формулирани и 

обобщени въз основа на правилата, изработени от паралелките и класовете в 

училище: 

1. Отнасяме се към всички с уважение. 

2. Внимаваме да не нараняваме с думи и действия. 

3. Придвижваме се внимателно и безопасно в училище. 

4. Подаваме знак, когато искаме думата в училище. 

5. Говорим спокойно и тихо, и изслушваме другите. 

6. Ползваме безопасно и пазим отговорно училищната база 

7. При обучение от разстояние в електронна серад спазваме единните училищни 

правила. 

8. Участваме с включена камера. 

9. Не разпространяваме информация, снимки и видео, които биха могли да 

навредят. 

 

…………………………………………………………………………...…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86 

тел: 032/ 331-386, e-mail:school@ekzarhantim1.com 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-182 

гр. Пловдив, 22 октомври 2021 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

във връзка с Решение № 10 по т. 10 на Педагогически съвет, взето с Протокол № 

2/21.10.2021 г.  
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

1. Изменения и допълнения в Правилник за устройството и дейността на ОУ 

“Екзарх Антим І”, гр. Пловдив. 

2. Измененията и допълненията в Правилника за устройството и дейността на ОУ 

“Екзарх Антим І”, гр. Пловдив влиза в сила от 25 октомври 2021 г. 

НАРЕЖДАМ: 

1. Б. Вълева, на длъжност “Заместник-директор по учебната дейност” да сподели 

утвърдените изменения и допълнения в Правилник за устройството и дейността 

на ОУ “Екзарх Антим І”, гр. Пловдив в екипен диск „Учители“ – папка 

„УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА“ –  „Правилници“. 

2. Л. Христова на длъжност “Заместник-директор по учебната дейност” да 

публикува утвърдените изменения и допълнения в Правилник за устройството и 

дейността на ОУ “Екзарх Антим І”, гр. Пловдив в срок до 5 (пет) работни дни от 

утвърждаването му в сайта на училището.  

Контрол по изпълнение на заповедта се осъществява от директора. 

Настоящата заповед се издава в един екземпляр, който да се връчи на лицата за 

сведение и изпълнение срещу подпис, а след това да се постави в класьора за заповеди.  

Д-Р КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА 

Директор на ОУ “Екзарх Антим I”, град Пловдив 

  
Връчил:………………………….. Дата и час на връчване на заповедта:........................ 
Петя Буюклиева - ЗАС  
Запознати: 

 

№ по ред Име и фамилия Подпис на лицето 

1. Биляна Вълева  

 

2.  Любомира Христова  
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Настоящите изменения и допълнения са приети с Решение № 10, взето на 

заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 2/ 21 октомври 2021 г., 

утвърдени със заповед на директора № РД-10-182/21 октомври 2021 година 

…………………………………………………………………………...…………………… 

 

Чл. 72   



(4) (отпада) 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. 73.  

(1) (допълнена) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към 

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

напреднали по даден учебен предмет, които са отсъствали от училище повече от 10 

учебни дни по уважителни причини, за които се препоръчва такова обучение в плана 

за подкрепа и/или за компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с 

ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда при 

условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО. 

Чл. 79, (2)  

т. 5 (нова) които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни по уважителни 

причини. 

(3) (нова) Извън общата подкрепа по ал. 1 допълнително обучение по отделни учебни 

предмети за компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя може да се 

предоставя и на ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна 

среда при условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО. 

(4 – предишна ал. 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 

(5 – предишна ал. 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. 

(6 – предишна ал. 5) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се 

провежда в учебни дни извън часовете по училищния учебен план, то е с обща 

продължителност от 60 до 120 учебни часа годишно – за случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и 

до 10 учебни часа – за случаите по ал. 2, т. 3 и т. 5 

(7 – предишна ал. 6) Общата продължителност на допълнителното обучение по 

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

(8) (нова) Допълнителното обучение по ал. 3 се осъществява синхронно от разстояние 

в електронна среда чрез не по-малко от 10 учебни часа месечно, разпределени между 

учебните предмети в зависимост от дела им в училищния учебен план. 

(9 – предишна ал. 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 80 учебни часа 

(10 – предишна ал. 8) За провеждане на допълнителното обучение директорът на 

училището уведомява родителите, които са задължени да осигурят присъствието на 

ученика. 

Чл. 94  

(2) (изменена) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително 

се включва психолог и/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. 

Чл. 95  

(4) (допълнена) Директорът на детската градина или училището изпраща копие от 

протокола с оценката и решението на екипа за подкрепа за личностно развитие за 

предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или ученика 

със специални образователни потребности в регионалния център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование в 7-дневен срок от извършването на оценката 

за одобряване на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците със специални образователни потребности. 

…………………………………………………………………………...…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


