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ПРОМЕНИ
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ)

В
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И

 ДЕЙНОСТТА НА   
УЧИЛИЩЕТО

Настоящите промени са приети с Решение № 3 на Педагогическия съвет -
Протокол № 2/ 13 октомври 2022 г., утвърдени със заповед на директора №

РД-10-103/14 октомври 2022 г.



…………………………………………………………………………...………………………
Чл. 44 се изменя така:
Чл. 44
(1) Лица, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни

ръководители, имат и следните функции:
1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на

теми за плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката;
2. своевременно информиране на родителите за:
а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното

разписание;
б) образователните резултати и напредъка на учениците;
в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за

предучилищното и училищното образование;
3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;
4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;
5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед

налагане на санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование;

6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция
„забележка“ или „преместване в друга паралелка на същото училище“.

(2) (нова) Лица, заемащи учителски длъжности, определени от директора за
класни ръководители, всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите
учебни планове провеждат и по един учебен час на класа, който се използва за
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на
граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

(3) (нова) За организацията и съдържанието на часа на класа класният
ръководител в срок до началото на учебната година разработва годишен план при
съобразяване с разпределението на тематичните области по Наредба 13 за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, с изключение
на тематичната област „Безопасност на движение по пътищата“, за която разработва
отделен план в срок до началото на учебната година.

(4) (нова) Разработените по ал. 3 планове се качват в екипен диск „Учители“ за
предварителен контрол.

(5) (нова) След извършване на предварителния контрол разработените по ал. 3
планове се утвърждават със заповед на директора в срок до 2 дни от началото на
учебната година.
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