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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящият правилник урежда дейността, устройството и управлението на 

ИЧСУ с немски език „Веда“, с адрес: кв. Триъгълника, ул. Ив. Мърквичка 1, БУЛСТАТ 

BG121147660, както и правата и задълженията на всички участници в учебно-

възпитателния процес, съобразно Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

Чл. 2. Основната цел на ИЧСУ „Веда“ е да осигурява условия за пълноценно и 

хармонично развитие на личността на децата, обучение и възпитание, основано на 

принципите хуманност, доверие, отговорност, уважение и взаимно зачитане.  
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Чл. 3. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директорите, учителите, 

родителите, учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които 

се намират на територията на училището. Той се предоставя и на охранителната фирма 

“Секюрити Алианс” за коректна съвместна дейност.  

 

РАЗДЕЛ II. УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

Чл. 4. ИЧСУ „Веда“ функционира като учебно заведение за обучение и възпитание на 

ученици в задължителна училищна възраст. То осигурява възможност за получаване на 

степени на образование, съгласно ДОС.  

Чл. 5. Образователният процес е организиран в три етапа – начален,  прогимназиален 

и гимназиален. Те са с продължителност съответно от четири,  три и пет години. 

Началният етап обхваща обучението от първи до четвърти клас,  прогимназиалният – 

от пети до седми клас, а гимназиалният – от осми до дванадесети клас. 

Чл. 6. Училището издава: 

1. свидетелство за основно образование; 

2. свидетелство за първи гимназиален етап; 

3. диплома за средно образование. 

Чл. 7. Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от I 

до XII клас.  

Чл. 8. (1) ЧСУ „Веда“ е  иновативно средно училище с въведени иновации по 

отношение на преподаването на немски език в начален и прогимназиален етапи. 

(2) ИЧСУ „Веда“ работи по оригинален учебен план, разработен въз основа на рамков 

план за основната степен на образование и по рамков учебен план за профилирано 

обучение с интензивно изучаване на чужд език, профил „Чужди езици“ на МОН. 

Основният изучаван чужд език е немският, а вторият чужд език е английският. 

(3) В началния и прогимназиалния етапи училището е разработило, разработва и 

въвежда иновативни елементи по отношение на обучението по немски език. В 

обучението се използват нови методи на преподаване, разработват се по нов начин 

учебно  съдържание, учебни програми и учебни планове. 

Чл. 9. Учебните планове на ИЧСУ „Веда“ осигуряват приемственост между началната, 

прогимназиалната  и гимназиалната степен на обучение. 
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Чл. 10. Учениците изучават задължителните общообразователни дисциплини съгласно 

държавните образователни изисквания. 

Чл. 11. По желание на родителите може да се изучават факултативно допълнителни 

учебни дисциплини.  

Чл. 12. Образователният процес се осъществява по типови и оригинални програми в 

съответствие с утвърдения учебен план на ИЧСУ „Веда“. 

Чл. 13. ИЧСУ „Веда“ е средно училище с дневна форма на обучение. 

Чл. 14. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда в рамките 

на установения учебен ден.  

Чл. 15. При индивидуалната форма на обучение се изготвят планове и програми с цел 

преминаване в погорен клас. Финансовата страна на индивидуалното обучение се 

урежда чрез договаряне между родителите и директора на училището. 

Чл. 16. Преминаването от дневна форма на обучение в друг вид форма  на обучение се 

извършва след подадено писмено заявление от родителите на ученика до директора на 

училището, придружено от мнението на класния ръководител и съответния медицински 

документ, ако е необходим такъв. Заявленията се разглеждат в едномесечен срок от 

подаването им. 

Чл. 17. Учебните планове и програмите за обучение, различно от дневна форма, се 

изготвят въз основа на утвърдените училищни планове и програми за съответния клас 

и се утвърждават от Педагогическия съвет всяка учебна година за всеки клас и 

паралелка. 

Чл. 18. Организацията на учебно-възпитателния процес се осъществява от директора, 

заместник-директорите, класните ръководители и всички учители на основата на 

ЗПУО, Правилника за устройството и дейността на училището и решенията на ПС. 

Чл. 19. За учебната 2022/2023 година графикът на учебния процес се определя съгласно 

Заповед № РД09- 4066/30.08.2022г. на Министъра на образованието и науката.  

Чл. 20. (1) Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на 

МОН и Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване 

на седмичните учебни разписания на Министерството на здравеопазването, с Наредба  

за изменение и допълнение на Наредба  № 10  за организация на дейностите в 

училищното образование,обн.,ДВ, бр. 69 от 26.08.2022г. Утвърждава се от директора 
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на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок. Представя 

се в РЗИ до 10 дни след началото на всеки учебен срок. Всяка наложителна промяна в 

разписанието се утвърждава от РЗИ до 5 дни след нанасянето й.  

(2) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват 

единствено от зам.-директора по УД за съответната степен при определени 

обстоятелства (отсъствия на учители поради болест, законово установен отпуск, при 

аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед на директора.  

(3) Временните размествания в седмичното разписание се поставят на 

информационните табла в училище. 

Чл. 21. Продължителността на учебния час е 35 минути за първи клас и 40 минути за 

учениците от втори до дванадесети клас. 

Чл. 22. Училищните учебни планове се разработват в съответствие с утвърдените от 

министъра на образованието учебни планове, приемат се от ПС и се утвърждават от 

директора. 

Чл. 23. Часът на започване на учебните занимания се определя с решение на ПС в 

началото на учебната година, а тяхната продължителност е съобразена с изискванията 

на МОН и РЗИ. При необходимост те могат да бъдат променяни с решение на ПС и 

заповед на директора. 

Чл. 24. Заниманията по отделните учебни предмети могат да се групират на блокове по 

два или три учебни часа, въз основа на предварително представени от учителите 

разпределения. 

Чл. 25. (1) Структурата на учебния план обхваща три раздела: 

1. Раздел А – задължителни учебни часове за общообразователна подготовка; 

2. Раздел Б – избираеми учебни часове за разширена подготовка; 

3. Раздел В – факултативни учебни часове за допълнителна подготовка. 

Чл. 26. (1) Оценяването е процес за установяване и измерване на постигнатите 

резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им 

реализация, съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

(2) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се 

поставят, са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).  
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(3) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I - III клас 

се поставят оценки само с качествените показатели по ал. 2. 

(4) Оценяването се извършва:  

1. в процеса на обучение; 

2. в края на клас или етап  на образование; 

(5) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално 

за всеки оценяван. 

(6) Контролът и оценяването се извършват текущо и периодично. 

(7) Текущият контрол се осъществява от учителите чрез избрани от тях форми на 

проверка, а периодичният – от учителите, заместник-директорите, директора и 

експертите от Регионалното управление по образованието и МОН. 

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

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

изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове. То е 

писмено и има диагностична функция с цел установяване на степента на усвояване на 

основни понятия, факти и закономерности и на придобитите компетентности, които ще 

се надграждат през учебната година, както и установяване на дефицитите и 

предприемане на мерки за преодоляването им. 

(9) 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; 

4. В минималния задължителен брой текущи изпитвания по т. 1 се включват и оценките 

от контролни и класни работи; 

(10) Класна работа се провежда: 

1. в прогимназиален етап – по български език и литература и по математика;  
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2. в двата етапа на средната степен на образование – по български език и литература, 

по математика и по чужди езици. 

(11) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания: 

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една 

контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от 

две класни и/или контролни работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

(12) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на 

ученика по предмета през учебния срок и учебната година; 

(13) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от 

сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка. 

(14) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания по чл. 12, ал. 1 поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете 

по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът 

полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(15) За резултатите от обучението: 

1. в І, II и III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен 

показател; 

2. от IV до ХII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с 

качествен и количествен показател. 

(17) Изпитите в процеса на обучението в ИЧСУ „Веда“ са: 

1. приравнителни; 

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет или модул; 

3. за промяна на оценката. 

(18) Изпити се организират и провеждат със заповед на директора. Изпитът за промяна 

на оценка (не повече от три предмета) се полага след подаване на заявление от 

ученика/родителя и завършване на образователната степен на обучение. При получена 

слаба оценка ученикът се явява на поправителна сесия. Оценката е окончателна.  
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(19) При преписване или установяване на опит за преписване на изпит работата се 

анулира с протокол от квесторите, под който ученикът се подписва. Ученикът няма 

право да се яви на втора дата в рамките на същата изпитна сесия. 

(20) Учениците участват в регионалните и национални външни оценявания, 

провеждани от РУО и МОН. 

Чл. 27. След завършване на клас или степен на образование на учениците се издава 

документ, съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

Чл. 28. Педагогическата дейност е основната дейност в училището.  

 

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 29.  Органите на управление на училището са:  

1. Директор;  

2. Заместник-директори; 

3. Педагогически съвет; 

4. Педагогически екипи за ключови компетентности; 

5. Работни групи и комисии; 

6. Ученически съвет. 

Чл. 30. Директорът: 

1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на ЧСУ „Веда“, като 

реализира волята и изискванията на собствениците на училището и на родителите, и 

спазва и прилага държавните образователни стандарти. 

2. представлява училището пред държавни органи, организации, клиенти и др., като 

сключва договори, свързани с предоставените му правомощия. 

3. провежда кадрова политика, като подбира чрез конкурс, назначава и контролира 

всички учители и служители. 

4. следи за правилното изразходване на определения финансов бюджет. 

5. контролира коректното водене и съхранение на задължителната училищна 

документация. 
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6. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на 

труда, ЗПУО и Правилника за устройството и дейността на училището. 

7. отговаря за квалификационната дейност. 

8. организира приема  на ученици, тяхното обучение и възпитание, в съответствие с 

държавните образователни стандарти. 

9. подготвя и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас и  

степен на образование. 

10. работи за развитие на училищната общност, за създаване на благоприятна 

атмосфера за работа и предпоставки за възпитаване в съпричастност към целите и 

мисията на училището. 

11. съдейства и участва при разрешаване на конфликти от всякакво естество. 

12. следи училищната кореспонденция и в срок от един месец отговаря на всички 

постъпили жалби. 

13. директорът е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнението на 

решенията му. 

Чл. 31. Заместник-директорите подпомагат директора при организирането на учебната 

и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и 

длъжностната характеристика. 

Чл. 32. (1) Педагогическият съвет (ПС) е колективен орган на управление на 

училището. Той се председателства от директора, а в състава му влизат всички 

учители и психологът. 

(2) Педагогическият съвет се свиква на редовни или извънредни заседания от директора 

на училището. 

1. Редовни заседания се провеждат наймалко веднъж на 2 месеца. 

2. Извънредни заседания се свикват след писмено искане до директора на наймалко 1/3 

от педагогическия състав на ПС с предоставен проект за дневен ред. 

3. Директорът е длъжен  да свика извънреден съвет в петдневен срок от неговото 

искане. 

(3) Педагогическият съвет се провежда при минимум  2/3 присъствие на членовете му, 

а решения се  вземат с обикновено мнозинство (50% + 1) от присъстващите. 

(4) За всяко заседание на ПС се води протокол от специално избран протоколчик. 
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(5) Заседанията на ПС са задължителни за всичките му членове. 

(6) Заседанията на ПС се планират в началото на учебната година. 

Чл. 33. Педагогическият съвет на училището:   

1. приема стратегия за развитие на училището за 4-годишен период с приложени към 

нея план за действие и финансиране;   

2. приема правилник за устройството и дейността на училището и етичен кодекс на 

общността;   

3. приема училищния учебен план, годишния план за дейността на училището, всички 

планове, графици, програми, дейности и др. съобразно ЗПУО и приложимите наредби 

на МОН;  

4.приема  ПЕКК, работни групи, комисии и др. като помощни форми на управление на 

училището; 

5. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции и мерки в предвидените в този правилник и ЗПУО случаи;   

6. определя училищни символи, униформи, ритуали и други отличителни знаци;   

7. периодично проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от 

учениците и предлага мерки за подобряване на образователните резултати;   

8. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.   

Чл. 34. (1)Педагогически екипи за ключови компетентности (ПЕКК)  като помощен 

орган на управление са професионални педагогически общности по проблемите на 

обучението. ПЕКК  включват всички преподаватели по съответните дисциплини, които 

се изучават в училище. 

(2) ПЕКК  могат: 

1. да избират учебници и учебни пособия, по които да работят учениците; 

2. да определят единни критерии за текущото и крайно оценяване на знанията на 

учениците; 

3. да утвърждават формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците; 

4. да проучват методическата литература, да организират дейности по вътрешно-

училищната квалификация на учителите; 

5. да организират открити уроци и обсъждания. 
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(3) ПЕКК  се ръководят от председатели, избрани на заседание на ПЕКК и утвърдени 

от ПС. 

(4) ПЕКК провеждат свои заседания наймалко един път на два месеца. 

Чл. 35. (1) Училищните работни групи и комисии подпомагат организацията и 

дейността на училището.  

(2) Комисиите се определят от ПС в началото на всяка учебна година и се назначават 

със заповед на директора. 

Чл. 36. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно 

гласуване всяка учебна година. 

(2) Ученическият съвет на класа: 

1. участва в планирането на тематиката в часа на класа; 

2. съдейства за спазване на правата на учениците; 

3. участва активно в решаване на проблемите на класа. 

Чл.37. Ученическият съвет на училището: 

(1) е форма на ученическо самоуправление на ниво училище; 

(2) работи в съответствие със ЗПУО, нормативните актове на МОН, Правилника за 

устройството и дейността на училището, училищните планове и Плана за работа 

на Ученическия съвет; 

(3) осъществява дейността си с подкрепата на училищното ръководство и 

преподавателите; 

(4) решенията на Ученическия съвет имат препоръчителен характер; 

(5) изработва план за работа през учебната година и запознава учениците с него; 

(6) се състои от представители на Ученическите  съвети на класовете (обичайно 

председателите на Ученическите съвети по класове); 

(7) председателят на Ученическия съвет на училището се избира чрез тайно 

гласуване от членовете на съвета; 

(8) трима от членовете на Ученическия съвет на училището могат да участват в 

работата на Педагогическия съвет при необходимост; 

(9) представя вижданията и идеите на учениците за учебната и извънучебна дейност 

в училище; 
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РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В УЧЕБНИЯ 

ПРОЦЕС В ИЧСУ „ВЕДА“ 

 

ГЛАВА I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 37. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват 

норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.   

(2) Педагогически специалисти са и ръководителите на направление „Информационни 

и комуникационни технологии“, възпитателите, психолозите, педагогическите 

съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, 

хореографите и треньорите по вид спорт.   

Чл. 38. Педагогическите специалисти в ИЧСУ „Веда“ изпълняват функции, свързани с 

обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата на личностното 

развитие на учениците, съгласно ЗПУО и наредбите към него. 

Чл. 39. Задълженията, длъжностната характеристика и заетостта на педагогическите 

специалисти се определят подробно в индивидуален трудов договор. 

Чл. 40. Индивидуалните трудови договори се подписват с директора в съответствие с 

трудовото законодателство и Правилника за вътрешния трудов ред в ИЧСУ „Веда“. 

Чл. 41. Педагогическите специалисти имат следните права:   

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;   

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес, 

съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;   

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

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения;   

5. да повишават образованието си и професионалната си квалификация;   

6. да провеждат по установения ред научно-теоретична и експериментална дейност; 

7. да бъдат поощрявани и награждавани; 

8. да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет 

и да избират учебник, по който ще се провежда обучението; 
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9. да участват в органите на управление на ИЧСУ „Веда“; 

10. да дават мнения и да правят предложения за развитие на училището; 

11. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните 

си задължения. 

Чл. 42. Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. да планират, организират и провеждат образователния процес, базиран върху 

придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

2. да прилагат ефективни и иновативни образователни методи и подходи съобразно 

индивидуалните потребности на децата и учениците; 

3. да използват ефективно дигиталните технологии; 

4. да оценяват напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови 

компетентности; 

5. да анализират образователните резултати и формираните компетентности на децата 

и учениците; 

6. да осъществяват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда; 

7. да сътрудничат и взаимодействат с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 

8. да участват в провеждането на национални външни оценявания и държавни 

зрелостни изпити; 

9. да подготвят изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците 

по съответния учебен предмет или модул; 

10. да ориентират и консултират кариерно учениците; 

11.да разработват и изпълняват проекти и програми; 

12. да участват в професионална мобилност и професионални общности; 

13. да разработват и изпълняват стратегически документи, свързани с дейността на 

институцията; 

14. да опазват живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на 

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 
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15. да водят и съхраняват задължителните документи; 

16. да провеждат консултации с ученици и родители; 

17. да създават училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

взаимопомощ; 

18. да провеждат или участват в изследователска дейност в областта на  училищното 

образование; 

19. да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъстват от учебни 

часове, в случай на невъзможност да изпълнят някое от своите задължения и при 

възникнали проблеми при изпълнението на задълженията си;  

20. да идват в училище 15 минути преди началото на първия си учебен час за деня; 

21. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им 

на учител; 

22. да вписват своевременно отсъствията и закъсненията на учениците; ежедневно да 

внасят информацията (получени оценки, домашни работи и др.) в електронното 

училище; 

23. да уплътняват учебния час и да не нарушават неговата продължителност; 

24. да вписват в електронния дневник на класа преподадените методически единици до 

края на учебния ден. При невнесен материал, учителите подлежат на финансови 

санкции, наложени със заповед на директора; 

25. да участват по установения ред в различните видове дежурства в ИЧСУ „Веда“; 

26. да подават в едномесечен срок от началото на всяка учебна година писмена 

декларация пред директора на училището относно липсата на конфликт на интереси;  

27. да уведомяват директора, заместник-директора и/или психолога за ученици, 

нуждаещи се от подкрепа; 

28. да познават и спазват ЗПУО, съответните наредби, Правилника за устройството и 

дейността на училището и Етичния кодекс на общността; 

29. да бъдат лоялни към училището и да работят за повишаване на авторитета му. 

Чл. 43 Педагогическите специалисти, които преподават немски език в ИЧСУ „ВЕДА“, 

са задължени да контактуват с учениците на територията на училището на немски език. 
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Чл. 44. На педагогическите специалисти в ИЧСУ „Веда“ се забранява: 

1. консумирането на храни и напитки по време на учебни занимания; 

2. участието в хазартни игри, тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици в 

училището; 

3. политическа, идеологическа и религиозносектантска пропаганда на територията на 

училището.  

4. внасянето на оръжие и други предмети в училище, които са източник на повишен 

риск; 

5. напускането на класната стая по време на час; 

6. използването на мобилен телефон и други ИКТ по време на час, освен за учебни цели; 

Чл.45. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения: 

1. да води редовно задължителната училищна документация на класа; 

2. да приема и съхранява целогодишно медицинските бележки за извинение на 

отсъствия; 

3. да приключва отсъствията на учениците до средата на следващата седмица; 

4. до второ число на всеки месец да предава отчет на зам.-директора за отсъствията, 

направени от учениците през предходния месец; 

5. да организира и контролира дейността на дежурните ученици; 

6. да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на класа като екип; 

7. да провежда полезна и подходяща за възрастта на учениците възпитателна работа; 

8. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в 

образователновъзпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както 

и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в 

училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите; 

9. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците и да предприема 

превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

10. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците и да осъществява 

връзка с учителите, които преподават на класа, като периодично да се информира за 

успеха и развитието на учениците; 
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11. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за 

оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се 

налага;  

12. да уведомява  родителя в рамките на същия ден, ако ученикът отсъства от учебни 

часове; 

13. да уведомява родител за извършени от ученика нарушения;  

14. да уведомява писмено родител за откриване процедурата по налагане на санкции и 

мерки на ученика, за правата им в съответната процедура и за наложените на ученика 

санкции и мерки; 

15. да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на 

учениците в случаите и по реда, предвидени в този правилник и ЗПУО; 

16. да отразява наложените санкции в електронния дневник на класа 

 и  в личния картон на ученика (за гимназиален етап); 

17. да организира и провежда родителски срещи. На първата родителска среща за 

учебната година класният ръководител:  

а) запознава родителите с Правилника за устройството и дейността на ИЧСУ „Веда“ ; 

б) запознава родителите с предложените извънкласни дейности; 

в) предоставя на родителите информация за графика за консултации на учителите в 

училището. 

Чл. 46. (1) Учителите дежурят по определен график, утвърден от директора, и отговарят 

за дисциплината и материалната база на етажа. 

(2) Дежурният учител на входа е длъжен: 

1. да бъде в училището 45 минути преди началото на първия учебен час; 

2. да следи за униформеното облекло, за смяната на външните с вътрешни обувки, за 

спазването на правилата относно оставянето на мобилни телефони и други ИКТ, като 

попълва Работна карта при установяване на нарушения; 

3. да уведоми своевременно ръководството за нарушения (неспазване на униформа, 

вътрешни обувки); 

(3) Дежурният учител в коридор е длъжен: 
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1. да следи за дисциплината и поведението на учениците по време на междучасия; 

2. да следи за навременното влизане на учениците в час; 

(4) Дежурният учител на двора трябва: 

1.  да се погрижи за излизането на учениците (при подходящи климатични условия); 

2. да се грижи за безопасността на учениците; 

3. отговаря за навременното прибиране в училище; 

 

 

 

ГЛАВА II. УЧЕНИЦИ 

Чл. 47. Всеки ученик в ИЧСУ „Веда“ има право: 

1. на качествено образование с поддържане на високи изисквания към нивото на 

учебно-възпитателния процес; 

2. да получава информация по въпроси, свързани с: 

а. обучението си; 

б. правата и задълженията си в училище; 

в. правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването си в 

училище, в началото на всяка учебна година, както и при поискване; 

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното си ориентиране и развитие, да 

бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие със своите потребности, 

желания и способности; 

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда; 

5. да получава защита от накърняване на своите права и достойнство, както и от 

посегателство върху личната си собственост; 

6. да отстоява собствената си позиция, без това да засяга правата на останалите; 

7. да се обръща за съдействие и подкрепа към класния си ръководител, психолога на 

училището и ръководството на ИЧСУ „Веда“; 

8. да се яви еднократно на изпити за промяна на оценката, по не повече от три учебни 

предмета в края на всяка образователна степен; 
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9. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на 

ученическо самоуправление; 

10. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в 

учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си към развитието 

на училищната общност; 

11. да получава стипендии при условия и по ред, определени от МС и Вътрешните 

правила за получаване на стипендии на ИЧСУ „Веда“; 

12. да участва, включително в присъствието на родител, при решаването на въпроси, 

засягащи негови права и интереси. 

Чл. 48. На учениците в ИЧСУ „Веда“ е забранено: 

1. да отсъстват от учебни занимания без уважителни причини. Всяко отсъствие се 

удостоверява с медицинска бележка или заявление от родителите, съгласно настоящия 

правилник и ЗПУО; 

2. да закъсняват за час. При закъснение с повече от 15 мин. за първия учебен час, на 

ученика не се позволява  да прекъсва учебния процес и изчаква завършването на часа 

при охраната; 

3. да напускат учебните занимания без уважителни причини; 

4. да употребяват алкохол, наркотици, цигари и други психоактивни вещества; 

5. да участват в: 

а) политически партии и организации до навършване на пълнолетие; 

б) организации с противоконституционна дейност и афиширане на техните символи и 

идеи;  

6. да внасят в училището: 

а) алкохол; 

б) незаконни лекарства, наркотици и психоактивни вещества; 

в) сектантски, расистки или порнографски предмети и материали; 

г) всякакви видове оръжие, както и други предмети, които са източник на повишен 

риск; 

7. да накърняват честта и достойнството на другите, както и да прилагат форми на 

дискриминация, физическо, психическо насилие и тормоз; 
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8. да използват вулгарен език; 

9. да присвояват предмети от имуществото на училището или принадлежащи на други 

лица; 

10. да се занимават с хазартни игри на територията на училището; 

11. да влизат в спор и да възпрепятстват учителите и персонала по повод изпълнението 

на служебните им задължения; 

12. да накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и 

служителите в ИЧСУ „Веда“; 

13. да фалшифицират документи; 

14. да използват мобилни телефони и други ИКТ  по време на учебните часове, освен с 

разрешение на учителя за учебни цели. На учениците от 8.-12. клас се позволява 

ползването на ИКТ в междучасията, но само в класните стаи. При нарушаване на тези 

правила техническото средство се отнема и се предава на родителя; 

15. да отварят порнографски и хазартни сайтове на територията на училището (вкл. в 

компютърния кабинет) и да осъществяват запознанства в интернет; 

16. да подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови 

чужди материали като свои; 

17. да изнасят или повреждат вещи от класната стая, от кабинетите и други помещения; 

18. да драскат или да пишат по стените, вратите или фасадата на сградата, както и върху 

цялото движимо и недвижимо имущество на училището; 

19. да карат ролери, кънки, скейтборд, колела и тротинетки на територията на 

училището и да играят с топка в коридорите и класните стаи. 

Чл. 49. Всеки ученик в ИЧСУ „Веда“ се задължава: 

1. да спазва настоящия правилник;   

2. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитието на добрите му 

традиции; 

3. да се явява на училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му 

на ученик и на добрите нрави, а именно: 

а) да носи ежедневно униформеното облекло на училището, с изключение на петъчните 

дни: 
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• бяла риза или блуза 

• червена (за гимназиален етап може и черна) връхна дреха 

• карирана (за гимназиален етап и черна) пола за момичетата 

• сукман (за начален и прогимназиален етап) 

• черен панталон 

б) да носи вътрешни обувки в училище и да не излиза с тях извън сградата; 

в) момичета да са с прибрани, небоядисани коси или кичури, без грим и лак на ноктите; 

г) момчета да са с късо подстригани, небоядисани коси; 

4. да опазва материалнотехническата база на ИЧСУ „Веда“; 

5. да изпълнява добросъвестно и в пълен обем учебните си задължения и да носи 

необходимите учебни пособия по съответните учебни предмети; 

6. да изпълнява указанията и изискванията на учителите; 

7. да не пречи с действията си на учебния процес; 

8.  да възстанови със собствен труд или да възмезди парично причинените от него 

материални щети; 

9. да спазва правилата на добро възпитание; 

10. да уважава чуждите права и собственост; 

11. да поддържа добра лична хигиена; 

12. да се явява в изискваното спортно облекло в часовете по физическо възпитание и 

танци. 

Чл. 50. Дежурните ученици са длъжни: 

1. да подготвят класната стая за учебни занимания, съгласно изискванията на 

съответния учител; 

2. да почистват дъската преди началото на учебния час;  

3. да докладват на учителя отсъстващите за часа ученици; 

4. да отговарят за реда и дисциплината на учениците през междучасието; 

  

Чл. 51. (1) Ученикът може да отсъства от училище по следните причини: 

1. при заболяване, доказано с медицинска бележка; 
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2. при участие  в спортни и културни прояви, доказано с документ; 

3. по домашни причини – до 3 дни в една учебна година, с предварително подадено 

писмено уведомление от родителите до класния ръководител; 

4. по домашни причини – до 7 дни в една учебна година, с разрешение на директора на 

училището, въз основа на предварително подадено писмено заявление от родителите. 

(2) На ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25% от 

хорариума на учебните часове за учебен срок по даден предмет от задължителната, 

профилираната или от свободноизбираемата подготовка, не се оформя срочна или 

годишна оценка по съответния учебен предмет. Директорът на училището, по 

предложение на педагогическия съвет, определя със заповед условията и реда за 

оценяване знанията и уменията на ученика за завършване на учебния срок и/или 

учебната година. 

(3) Освобождаването на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само 

с документ от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия за по- 

продължителен период от време. Ученикът уплътнява свободните часове с определена 

програма по предложение на учителя по физическо възпитание и спорт, която не 

застрашава здравословното му състояние. Неправомерно отсъствие на ученика се 

регистрира в дневника. 

(4) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на 

срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на 

училището, по предложение на Педагогическия съвет, определя със заповед условията 

и реда за оценяване на знанията и уменията за учебния срок или за учебната година. 

(5) Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за първия срок или за 

годината. 

(6) Ученик, който има годишна оценка “слаб (2)”по учебен предмет или модул, полага 

изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред, 

определени с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

    В случай, че ученикът не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на 

оценката, повтаря класа.  

ГЛАВА III  ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В  ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 
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Чл. 52  При провеждане на обучение от разстояние в електронна среда ученикът се 

задължава: 

1. да спазва указанията, дадени му от съответния учител;   

2. да присъства във всеки час с включена камера; 

3. да участва активно в работата на класа и да подготвя системно домашните си 

работи и допълнителни задачи. 

 

РАЗДЕЛ V. РОДИТЕЛИ 

Чл. 53. Училището осъществява процеса на обучение и възпитание на  учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите, които имат следните права: 

1. да получават периодично информация за успеха и развитието на децата си в 

образователновъзпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, 

уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната 

среда; 

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време на 

територията на училището; 

3. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;  

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат правата и интересите на ученика; 

5. да бъдат консултирани от психолога по въпроси, свързани с възпитанието на 

учениците, за което училището им оказва необходимото съдействие;  

6. да отправят препоръки, предложения, жалби, молби и сигнали към всички органи на 

училището и да получават отговор в едномесечен срок; 

7. да участват като страна по договорите за обучение на децата си в училището; 

8. да присъстват на учебни занимания със съгласието на учителите и директора. 

Чл. 54. Родителите са задължени: 

1. да не уронват престижа и авторитета на училището; 

2. да упражняват системен контрол върху подготовката на ученика и редовното 

посещаване на учебни занимания; 



 

 

 

 

 София 1220, кв.Триъгълника, ул.“Иван Мърквичка” 1, тел.: 0894 685 870, e-mail: info@wedaschule.com 

 

22 

 

3. да осигуряват на ученика благоприятни условия за работа, отдих и свободни 

занимания; 

4. да присъстват на родителските срещи; 

5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

класния ръководител или директора; 

6. да се запознаят с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището 

на първата за съответната година родителска среща; 

7. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите 

нрави; 

8. да се осведомяват редовно за успеха и развитието на ученика в 

образователновъзпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, за 

умението му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната 

среда; 

9. да заплащат в срок предвидените такси за допълнителни педагогически и други 

услуги; 

10. да възстановяват в едноседмичен срок щети, причинени от ученика; 

11. да осигурят пристигането на децата си до 8:00 ч. за началото на учебните занимания;  

12. да осигурят прибирането на децата си от училище най-късно до 17:30 ч. 

13. да представят на мед. сестра/класния ръководител здравно-профилактична карта на 

ученика в едноседмичен срок след началото на учебната година. 

 

РАЗДЕЛ VII. НАРУШЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРАВИЛА И ТЯХНОТО 

САНКЦИОНИРАНЕ 

Чл. 55. Нарушенията на училищните правила, извършени от учениците, се разглеждат 

и санкционират от ПС. 

Чл. 56. Извършените от учениците нарушения се отразяват в електронния дневник на 

класа и личния картон на ученика; 

Чл. 57. (1) Учителите и съответният класен ръководител имат право да открият 

процедура за разглеждане на поведението на ученик и налагане на мерки и/или санкция, 

в случай че е налице документирано нарушение.   
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Чл. 58. В случай на обсъждане на поведение на ученик, когато се предвижда наказание 

„Предупреждение за преместване в друго училище“ и „Преместване в друго училище“, 

трябва задължително да се изслушат съответният ученик, негов родител, съученици и 

други свидетели на нарушението. 

Чл. 59. (1) Административно-дисциплинарни санкции, които могат да бъдат налагани 

на учениците въз основа на чл. 199 от ЗПУО, са: 

1. „Забележка“ за: 

а. 5 отсъствия по неуважителни причини; 

б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и 

служителите; 

в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

г. регистрирани над 3 случая на неприемливо поведение и отношение в процеса на 

обучение; 

д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми; 

е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с 

учебна цел; 

ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, 

хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на 

училището. 

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“, ако е приложимо, за: 

а. 7 отсъствия по неуважителни причини; 

б. възпрепятстване на учебния процес; 

в. употреба на алкохол; 

г. дисциплинарни нарушения. 

3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ за: 

а. 10 отсъствия по неуважителни причини; 

б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация; 

в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение; 

г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и 

служители в училището; 
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д. употреба на алкохол, цигари  и други психоактивни вещества в прилежащия район 

на училището; 

е. прояви на дискриминация, физическо, психическо насилие и тормоз; 

ж. уронване престижа на училището; 

з. разпространяването на наркотични вещества в училището. Нарушението се 

разглежда и санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на 

МВР; 

и. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствия – за първо 

провинение; 

й. установяване на фалшифициране на документ – за първо провинение; 

к. ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение; 

4. „Преместване в друго училище“ за тежки или системни нарушения: 

а. повече от 15 отсъствия по неуважителни причини; 

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището; 

в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището; 

г. повторни прояви на дискриминация, физическо, психическо насилие и тормоз; 

д. уронване престижа на училището – за второ провинение; 

е. унищожаване на училищно имущество; 

ж. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствия – за второ 

провинение; 

з. установяване на фалшифициране на училищен документ – за второ провинение; 

и. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение.  

5. „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за 

ученици, навършили 16-годишна възраст, за тежки или системни нарушения. 

(2) Във всички други случаи на регистрирани нарушения може да се наложат 

подходящи мерки. 

Чл. 60. (1) 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. Учителят 

регистрира отстраняването в Работна карта, без да нанася отсъствие в дневника. 
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(2) За времето на отстраняването му до края на учебния час на ученика се възлагат 

дейности, съобразени с възрастовите особености и здравословното му състояние и 

неунижаващи достойнството му. 

Чл. 61. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 

противоречие  с настоящия правилник според член 49. ПУД на училището,  както и 

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

училище до отпадането на основанието за отстраняването му. 

Чл. 62. (1) Класният ръководител своевременно уведомява родителите за причината за 

отстраняване на ученика от учебни часове. 

(2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемното поведение. 

Чл. 63. 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. 64. (1) Санкциите са срочни. 

(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“ и 

„Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 

учебни дни преди края на втория учебен срок, влизат в сила от началото на следващата 

учебна година. 

Чл. 65. (1) За откриване на процедура по налагане на санкции директорът задължително 

уведомява писмено родител, а в случаите по чл. 57, ал. 1, т. 3 - 5 – и съответните 

териториални структури за закрила на детето.   

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от 

родител или от оправомощено от родителите лице. 

(3) Непълнолетният ученик има право преди налагане на съответната санкция да бъде 

изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното 

нарушение.  

(4) Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолога на 

училището.   
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(5) Родител на ученика има право да присъства на ПС и да изрази мнение в защита на 

детето си, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по 

ред, определени с ДОС за приобщаващото образование. 

(6) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите се определят с ДОС за 

приобщаващото образование.    

Чл. 66. Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ 

се налагат със заповед на директора по мотивирано предложение на класния 

ръководител или друг член на педагогическия колектив, а всички останали санкции – 

със заповед на директора по предложение на ПС. 

Чл. 67. На учениците не може да бъде наложена повече от една санкция за едно 

нарушение. 

Чл. 68. На учителите и служителите на ИЧСУ „Веда“ могат да бъдат налагани само 

наказания, предвидени в КТ. 

Чл. 69. (1) Служителите, учениците и външните лица трябва да обезщетят причинените 

от тях имуществени вреди на училището. 

(2) Служебното лице, установило нанесените имуществени щети, ги регистрира в 

протокол, който включва: данни за извършителя, описание на причинените щети, време 

и обстоятелства на извършеното нарушение, обяснение на извършителя и 

приблизителна парична равностойност на щетата. 

(3) В случай че размерът на имуществената вреда не може да бъде определен точно, 

вместо обезщетение може да се наложи глоба в размер до 10% от МРЗ. 

(4) Обезщетенията и глобите се налагат от директора със заповед. Същите подлежат на 

обжалване пред директора на училището в едномесечен срок от влизането в сила на 

заповедта. 

Чл. 70. Учители и служители на ИЧСУ „Веда“, които са нарушили трудовата 

дисциплина, се санкционират със заповед на директора с глоба в размер до 20% от 

брутното трудово възнаграждение, полагащо им се за месеца, в който е извършено 

нарушението. 
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РАЗДЕЛ VIII. НАГРАДИ НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 71. (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена 

образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, 

научни конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се 

награждава с: 

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

2. книги или други предмети; 

3. похвална грамота. 

(2) Педагогическият съвет предлага учениците за награждаване пред директора по 

мотивирано предложение на учителите или класния ръководител.  

Чл. 72. За постигнати отлични резултати на учениците при представяне в изпити, 

състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на училищно, регионално и 

национално равнище учителят се награждава с: 

1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

2. книги или други предметни награди; 

3. похвална грамота. 

 

РАЗДЕЛ IX. ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНОТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА 

ИЧСУ “ВЕДА” 

Чл. 73. ИЧСУ “Веда” набира парични средства от: 

1. такси; 

2. дарения; 

3. такси за допълнителни педагогически и други услуги; 

4. други. 

Чл.74. Изразходването на паричните средства става по разпореждане на собствениците 

на училището. 

Чл. 75. ИЧСУ „Веда“ може да придобива движимо и недвижимо имущество по всички 

предвидени в закона разпоредби. 

Чл. 76. Учениците заплащат следните такси: 

1. за обучение; 
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2. за учебници, учебни помагала и материали; 

3. за конкурсни и приравнителни изпити; 

4. за явяване на поправителен изпит; 

5. за допълнителни педагогически услуги извън учебния план; 

6. за транспорт; 

7. за храна; 

8. за униформи. 

Чл. 77. Учениците заплащат такси за участие в допълнителни форми на обучение 

(зелени, бели училища, екскурзии с учебна цел и др.). 

Чл. 78. Размерът и редът на плащане на таксите се определят от директора за всяка нова 

учебна година. 

Чл. 79. По предложение на ПС ученици, показали особени постижения в различни 

области на знанието, може да заплащат редуцирани такси. 

 

РАЗДЕЛ X.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 80.  Правилникът за устройството и дейността на училището се осъвременява 

ежегодно. 

Чл. 81.  Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. 

Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици, 

родители и служители в училището с Правилника. 

Чл. 82. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват 

Правилника. 

 

Този Правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол №…… от 

….09.2022 г. и утвърден със заповед на директора № РД 07-……/…… .09.2022 г. 

 

 

 

                                                                ДИРЕКТОР:.................................. 

       (Валентина Денчева) 


