
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

  ВЕНЕТА АЛ-ШЕРИФ 

  ДИРЕКТОР 

  Дата: ………………….  

 

 

 

ПРАВИЛНИК 
 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА 
 

 

 

 

 

Приет на заседание н а  Педагогическия съвет: 

Протокол № 1/01.09.2004 г. 

Актуализиран на основание: 

    Заповед № 0451-02/20.02.2017г. 

В сила от 01.03.2017 г. съгласно: 

Заповед № 0453-02/23.02.2017г.  

  



 

 
 Правилник за дейността на училището 

 

 

1619 София; кв. Княжево; ул. „Проф. Николай Державин” № 26  

тел./факс (02)  857 01 59, e-mail: info@4pu-internat.org; www.4pu-internat.org Страница 2 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището.  

Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление 

на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и 

задълженията на обекта и субекта на учебно-възпитателния процес (УВП).  

С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за 

реализиране на основните цели и задачи на УВП, конкретно за условията на 

училището, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) и Наредбите за държавните образователни стандарти (ДОС) и Закона за 

професионалното образование  

 

ГЛАВА ВТОРА  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Училището осигурява: овладяване на общите основи и закономерности на 

човешкото познание; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, 

добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на 

потенциалните възможности; духовно, физическо, интелектуално и социално развитие 

и здравословен начин на живот; завършване в съответствие с определеното от ЗПУО 

образование и придобиване на професионална квалификация.  

2. Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за 

развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта, 

изобразителната дейност и музиката.  

3. Учениците ползват правото си на образование, независимо от своята възраст; 

продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен 

предходен клас; нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да 

придобиват образование от един и същ етап.  

4. В училището не се допускат ограничения на правата или привилегии на 

учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.  

5. Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като не 

заплащат такси за училищно обучение, ползват безплатно училищната база за обучение и 

развитие на интересите и способностите си, ползват безплатно храна и учебници.  

http://www.4pu-internat.org/
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6. Училището е държавно, помощно училище (§13, ал. 1 и ал. 2 от Преходни и 

Заключителни разпоредби на ЗПУО), с утвърден авторитет, финансира се чрез 

делегиран бюджет от МОН и ползва имот, който е публична държавна собственост.  

7. В училището могат да се обучават ученици от други населени места.  

8. Училището е юридическо лице и има: 

НАИМЕНОВАНИЕ – IV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“; 

седалище – гр. София, и официален адрес – р-н „Витоша“, кв. „Княжево“, ул. „Николай 

Державин“ № 26, който съответства на адреса на дирекцията; собствен кръгъл печат и 

печат с държавния герб; банкова сметка:  

Сметка за наличности: с/ка 3159861300 „Уни Кредит Булбанк“ 

IBAN сметка BG 96 UNCR 7527 3159 8613 00 кл. „Витоша“, гр. София 

BIC код UNCRBGSF бул. „Цар Борис III“ № 41 

Транзитна сметка: 3159861301 (за постъпване на 

парични потоци) 

 

IBAN сметка BG69 UNCR 7527 3159 8613 01 BIC код UNCRBGSF 

номер и шифър по Булстат:  

Данъчен № 3220026581 

Булстат – 000669518-Ю  

 

9. Училището има право да притежава собствено недвижимо и движимо 

имущество и да се разпорежда с него; да предоставя собственото си имущество под 

наем; да извършва педагогически услуги, ако това не е във вреда на УВП и при 

спазване санитарно-хигиенните норми и изисквания; да се разпорежда самостоятелно с 

бюджетните си средства, да определя вътрешната си организация; да избира начин на 

приемане на ученици в съответствие със съществуващите нормативни актове; да 

определя организацията, методиката и средствата за обучение и възпитание, да издава 

Удостоверение за завършен клас и Свидетелство за придобита професионална 

квалификация, да сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и 

чужбина.  

10. Училището носи отговорност за опазване на живота и здравето на учениците 

по време на тяхното обучение и възпитание; за опазване на МТБ и сградния фонд; за 

законосъобразното изразходване на бюджетните средства; за извършването на 

дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и 

свободата на личността или нарушават УВП.  

http://www.4pu-internat.org/


 

 
 Правилник за дейността на училището 

 

 

1619 София; кв. Княжево; ул. „Проф. Николай Державин” № 26  

тел./факс (02)  857 01 59, e-mail: info@4pu-internat.org; www.4pu-internat.org Страница 4 

 

11. Училището е специално учебно-възпитателно заведение и осигурява 

завършването на клас на помощно училище и професионално образование с 

двегодишен курс на обучение; предоставя възможност за диагностична, 

рехабилитационна, терапевтична, корекционна и консултативна дейност.  

12. В училището са сформирани паралелки за обучение от I до VIII клас за 

ученици с множество увреждания и професионални паралелки – IX и X клас за ученици 

с умствена изостаналост и/или множество увреждания.  

13. Според съдържанието на подготовката училището дава специално 

образование до VІІІ клас и професионално образование за ученици, завършили VIII 

клас на помощни училища или VІІІ клас на общообразователно училище с ресурсно 

подпомагане (по индивидуална учебна програма, без придобита степен на 

образование).  

13.1. Специалното образование осигурява усвояването на образователен минимум 

от знания и умения, съгласно утвърдените от МОН учебни планове и 

програми.  

13.2. Професионалното образование осигурява усвояването на образователен 

минимум по специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в 

заведенията за хранене и развлечения” – І степен на професионална 

квалификация.  

14. Според степента на образование учениците в училището:  

Не придобиват:  

14.1. начален етап на основно образование;  

14.2. основно образование. 

Придобиват:  

14.3. професионално образование (след завършен VIII клас на помощно училище 

или VІІІ клас на общообразователно училище с ресурсно подпомагане (по 

индивидуална учебна програма, без придобита степен на образование)– с 2-

годишен срок на обучение.  

15. Приемът на учениците се осъществява след изчерпване на всички 

възможности за интегрирано обучение съгласно ЗПУО и Наредбите за ДОС и след 

представяне на следните документи:  

15.1.  заявление до директора;  

15.2. удостоверение за преместване (без I клас) и ученическа книжка;  

15.3. оценка на потребностите на учениците със СОП по предложение на 

Регионален екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 

http://www.4pu-internat.org/
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със СОП (РЕПЛРДУ със СОП) от Регионалния център за подкрепа на 

приобщаващото образование (РЦПППО) София-град и препоръки за обучение 

в помощно училище  

15.4. акт за раждане (от който да се вижда, че в годината на постъпване детето е 

навършило или следва да навърши възрастта, определена в чл. 8 от ЗПУО);  

15.5. психолого-педагогическа характеристика от детската градина (за І клас);  

15.6. психолого-педагогическа характеристика от общообразователното училище, в 

което е пребивавало детето;  

15.7. подробно психологическо изследване от център за психично здраве, 

психодиспансер или детска психиатрична клиника – МБАЛ „Александровска“ 

София-град; 

15.8. приемането на ученици в училището до VІІІ се извършва по реда на ЗПУО и 

Наредбите за ДОС;  

15.9. приемането на ученици в специалност „Работник в производството на 

кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения” е по утвърден 

държавен план прием за професионално обучение след завършен VIII клас на 

помощно училище или VІІІ клас на общообразователно училище с ресурсно 

подпомагане (по индивидуална програма, без придобита степен на 

образование) и се извършва по реда на ЗПУО.  

16. Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на 

книжовен български език.  

17. Училището се ръководи от директор.  

РАЗДЕЛ II  

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

1. Училищното обучение до 16 годишна възраст е задължително.  

2. Формата на обучение в училището е дневна.  

3. В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и в 

групи.  

4. Дневната форма на обучение е присъствена и се провежда между 9.00 и 17.30 

часа в учебните дни. 

5. Учениците в професионалните паралелки – ІХ и Х клас, се обучават в дневна 

форма. 

http://www.4pu-internat.org/
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6. Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗПУО ІV Помощно училище – интернат, 

предоставя възможност за включване на учениците в целодневна организация на 

учебния ден при следните условия: 

6.1. Въз основа на оценка на възможностите на ученика и функционалното му 

състояние Училищният екип за подкрепа за личностно развитие (УЕПЛР) изготвя 

становище за възможността ученикът да бъде включен в целодневна организация 

на учебния ден; 

6.2. Родителите (настойниците/попечителите) на ученика приемат препоръката на 

УЕПЛР, отразяват желанието си ученикът да бъде включен в целодневна 

организация на учебния ден чрез Заявление по образец до директора на 

училището.  

6.3. За новопостъпилите в училището ученици (от 1 юни до 15 септември на текущата 

учебна година) се определя 2-седмичен срок (от 15 до 30 септември на новата 

учебна година), за:  

6.3.1. Извършване на първична психолого-педагогическа оценка на 

функционалното състояние на ученика и неговите потребности в 

присъствието на родителя (настойника/попечителя);  

6.3.2. Изготвяне на писмено становище от УЕПЛР (въз основа на резултатите, 

отразени в докладите на отделните членове на екипа) за възможностите, 

ученикът със СОП да се обучава:  

 целодневно  

или  

 за него да се изготви индивидуален учебен план за полудневна организация 

на учебно-възпитателния и терапевтичния процес на база на Училищен 

учебен план за ученици с множество увреждания, утвърден от МОН;  

7. В случаите, когато ученикът (предвид спецификата на заболяването си) 

изпада в емоционално-психични и/или депресивни състояния, при които с 

неконтролираните си поведенчески прояви заплашва здравето на своите съученици и 

учители, както и собствените си живот и здраве, УЕПЛР уведомява родителите 

(настойниците/попечителите), че ученикът не може да бъде включен в целодневна 

организация на учебния ден като се мотивира писмено. 

8. Родителите на ученици, участващи в извънучилищни форми на обучение, 

съвпадащи с времето на целодневната организация на учебно-възпитателната и 

терапевтичната работа в училището, подават заявление за полудневна организация на 

обучението. 

http://www.4pu-internat.org/
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РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 

1. Училищното обучение е организирано в последователни класове. 

2. Последователността на обучението в един клас е една учебна година за 

всички, организирани в училището форми, 

3. Паралелките в училището са обозначени с началните букви на българската 

азбука, а класовете са номерирани във възходящ ред с римски цифри. 

4. Разпределението на учениците в паралелките се извършва от училищното 

ръководство и УЕПЛР на учениците със СОП . 

5. Броят на учениците в класовете, паралелките и групите се определят при 

спазване на държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в 

съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие (чл. 100, ал. 1 от ЗПУО). 

6. В училището се предлага терапия на деца със СОП, осъществявана от 

кинезитерапевти, арттерапевти, логопеди и психолози. 

РАЗДЕЛ IV 

УЧЕБНО ВРЕМЕ 

1. За разпределението на учебното време по предмети, класове и етапи на 

образование на деца със специфични образователни потребности, както и за формите 

на обучение се спазва Наредба на МОН за обучение на деца със специални 

образователни потребности. 

2. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, 

учебни седмици и учебни часове, както следва: 

2.1. учебната 2016/2017 година започва на 15.09.2015 г. и е с продължителност 12 

месеца. 

2.2. през учебната 2016/2017 година учениците ползват следните ваканции: 

2.2.1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна 

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна 

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - X клас 

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I - X клас 

 

Неучебни дни: 

http://www.4pu-internat.org/
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07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент 

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ 

22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика 

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост 

26 01.2017 г. Патронен празник на училището. 

2.2.2. Начало на втория учебен срок –09.02.2017 г.  

2.2.3. Край на втория учебен срок: 

31.05.2017 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 

15.06.2017 г. – V - VIII клас (16 учебни седмици) 

30.06.2017 г. – IX - X клас (18 учебни седмици) 

Учебната седмица е петдневна. 

3. Броят на задължителните учебни часове се определя съобразно утвърдените 

Индивидуални учебни планове и програми, изготвени на база училищен учебен план за 

ученици с множество увреждания.  

4. Продължителността на учебния час е: 

4.1. I - IV кл. – 35 минути 

4.2. V - VIII кл. – 35 минути 

4.3. IX - X кл. – 35 минути 

5. Почивките между учебните часове са както следва: 

5.1. малко междучасие – 10 минути 

5.2. голямо междучасие – 30 минути 

5.3. почивките между учебните часове се ползват при спазване на графика за 

учебното време в училище. 

6. Целодневната организация на учебния ден се осъществява, както следва:  

6.1. І учебен срок: сутрин се провеждат учебни часове с ученици от начален етап, 

рехабилитационна и терапевтична дейност, организиран отдих и занимания по 

интереси с учениците от среден и горен курс; следобед се провеждат учебни 

часове с ученици от среден и горен курс, рехабилитационна и терапевтична 

дейност, организиран отдих и занимания по интереси с учениците от начален 

етап;  

6.2. ІІ учебен срок: сутрин се провеждат учебни часове с ученици от І клас, среден 

и горен курс, рехабилитационна и терапевтична дейност, организиран отдих и 

занимания по интереси с учениците от начален етап, следобед се провеждат 
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учебни часове с ученици от начален етап, рехабилитационна и терапевтична 

дейност с учениците от І клас, среден и горен курс. 

7. Седмичното разписание на учебните занятия се изработва на основание и в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и Наредбите за ДОС от комисия, назначена със 

заповед на директора, като се съобразява с психофизическите особености и 

възможности на учениците. 

8. Часовете на класа се включват в седмичното разписание на учебните занятия 

извън броя на задължителните учебни часове. 

9. В графика на учебното време се включва резерв от време за провеждане на 

училищни празници, екскурзии, спортни празници и други. Прекъсване в графика на 

учебния процес при екстремни ситуации се разрешава от Началника на РУО София-град. 

РАЗДЕЛ V 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

1. Учебното съдържание в училищното обучение се организира в специална 

подготовка по индивидуална учебна програма и в професионална подготовка в 

съответствие с Раздел ІІ на ЗПУО. 

2. Училищният учебен план І – VІІІ клас (учебен план за ученици с множество 

увреждания) съдържа учебните предмети, включени в Раздел А – ЗП, разпределени по 

класове със съответния брой часове седмично и Максимален седмичен брой часове 

терапевтична подкрепа за един ученик за раздел В - факултативни учебни часове. 

2.1. На базата на утвърдения Училищен учебен план за ученици с множество 

увреждания се изготвя Индивидуален учебен план за всеки ученик. 

2.2. Обучението по всеки от учебните предмети се осъществява по индивидуални 

учебни програми (Приложения към Индивидуалния учебен план). Учебните 

програми определят целите на обучението, учебното съдържание и очакваните 

резултатите от обучението за съответния учебен предмет в съответния клас 

2.3. На база на индивидуалните учебни програми учителят разработва Годишни 

тематични разпределения за всяка учебна година и за всеки клас.  

3. Учебното съдържание, чрез което се осигурява специално и професионално 

образование, се определя със Заповед на министъра на образованието за учебен план по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), 

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ на МОН и Закона за 

професионалното образование и обучение от 1999 г., изменението му от 2000 г. и новия 
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учебен план за специалността „Работник в производството на кулинарни изделия в 

заведенията за хранене и развлечения” на МОН от 2004 г. 

РАЗДЕЛ VI 

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Знанията и уменията на учениците се оценяват от учителя в съответствие с 

ЗПУО и Наредбите за ДОС, както и с други писмени и практически форми, специфични 

за УВП в IV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София. 

2. Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват и от упълномощени 

длъжностни лица от РУО София-град. 

3. Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се 

осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на 

училището. 

4. Знанията и уменията на учениците І – VІІІ кл. в училището се оценяват с 

качествен показател, като за всеки ученик се изготвят индивидуални учебни програми  

5. Знанията и уменията на учениците в училището ІХ – Х клас се оценяват по 

шестобалната система – Отличен (6), Мн. добър (5), Добър (4), Среден (3), Слаб (2). За 

учениците, които не достигат ДОС за общообразователна подготовка, се изготвят 

индивидуални учебни програми и оценяването е с качествени показатели.  

6. Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се вписват в 

ученическите книжки на учениците и в дневника на класа. Годишните оценки на 

учениците от I до VIII клас се вписват в главната книга, а срочните и годишните оценки 

на учениците от IX и X клас в личния картон на ученика/лично образователно дело. За 

учениците от II до IV клас – в ученическата книжка и в дневника на класа, се вписват 

само текущите и годишните оценки в съответствие с Наредба № 8/11.08.2016 за 

информацията и документите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

7. Оценките от държавните изпити се вписват в съответните изпитни протоколи и в 

личния картон на ученика в съответствие с Наредба № 8/11.08.2016 за информацията и 

документите в системата на предучилищното и училищното образование. 

8. Срочните и годишните оценки по учебните предмети се оформят въз основа 

на различни форми на проверка и оценка, прилагани ритмично през време на учебния 

срок, и се отразяват задължително в учебната документация. 

Годишните оценки се оформят в съответствие с изискванията на ЗПУО и Наредбите за 

ДОС и учебния план. 
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РАЗДЕЛ VII 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС 

1. Завършването на клас, както и придобиването на професионална 

квалификация се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно ЗПУО 

и Наредбите за ДОС: 

1.1. I клас – Удостоверение за завършен I клас. 

1.2. II - ІV клас – Удостоверение за завършен клас 

1.3. V - VIII клас – Удостоверение за завършен клас 

1.4. IX клас – Удостоверение за завършен клас 

1.5. Х клас – Удостоверение за завършен клас и Свидетелство за професионална 

квалификация след успешно положени държавни изпити. При неявяване или 

слаба оценка на държавни изпити ученикът получава само удостоверение за 

завършен клас. 

1.6. Учениците от професионален клас, които имат оценка Слаб (2) по учебни 

предмети от ЗП, не повтарят класа, а имат право да се явяват на 5 поредни 

поправителни сесии. 

1.7. Учениците от I - VІІІ клас, които не усвояват учебното съдържание, не повтарят 

класа и продължават обучението си по същата индивидуална програма в 

следващия клас. 

РАЗДЕЛ VIII 

ИЗПИТИ 

2. Училището не обучава ученици в индивидуална и самостоятелна форма в 

съответствие със ЗПУО и Наредбите за ДОС. 

3. За учениците до VІІІ клас вкл., обучавани в помощно училище, не се 

организират поправителни изпити и изпити за промяна на оценката. 

4. За учениците от Х клас се организират държавни квалификационни изпити 

по теория и практика за завършване на професионално обучение. 

РАЗДЕЛ IX 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

1. При завършването на клас, както и след придобиване на професионална 

квалификация се издава утвърден от МОН документ по образец. 

2. Завършването на II, III и ІV клас се удостоверява с ученическа книжка и 

удостоверение за завършен клас. 
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3. Учениците, завършили I клас, получават удостоверение, в което се вписва, 

че преминават в по-горен клас. 

4. На учениците, завършили VIII клас, се издава удостоверение за завършен клас, в 

което се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план, по 

който се обучават учениците от помощните училища. На учениците, навършили 16 години, 

които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас с вписване оценки по 

учебните предмети за този клас, определени с училищния учебен план. 

5. На завършилите X клас на професионалната паралелка по специалност 

„Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и 

развлечения” се издава удостоверение за завършен Х клас и свидетелство за 

професионална квалификация по утвърден от МОН образец. В него се вписват 

оценките и хорариумът по изучаваните предмети, определени с училищния учебен 

план за специалността, и оценките от държавните квалификационни изпити по теория и 

практика на професията и специалността. Свидетелство за професионална 

квалификация получават само учениците, успешно положили държавните изпити по 

теория и практика на професията и специалността. 

6. Дубликат на документите за завършен клас и професионално обучение се 

издава от директора на училището при спазване изискванията на ЗПУО и Наредбите за 

ДОС, като се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи. 

РАЗДЕЛ X 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

1. Учениците от I до IV клас в училището, могат да се преместват в друго 

училище през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение 

за преместване, издадено от директора на училището, в което се обучава ученикът. 

2. Учениците от V до VIII клас в училището могат да се преместват в друго училище 

през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 дни преди приключване на втория 

учебен срок. 

3. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от 

директора на училището. Преместването на ученици се извършва с молба от 

родителите до училищното ръководство и представяне на документ за самоличност на 

родителя (настойника/попечителя). 

4. Ученици могат да се преместват в паралелки на същото или в друго 

училище при наличие на свободни места. 
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5. Преместването на ученици от IX и X клас в училището се извършва по реда 

на ЗПУО и Наредбите за ДОС – за училища, които имат същата специалност, и в 

съответствие с утвърдения държавен план прием: 

5.1. не по-късно от 30 дни преди приключването на втория учебен срок; 

5.2. и след завършване на учебната година. 

6. При различие между училищните учебни планове учениците полагат 

приравнителни изпити при условия и по ред, определен от приемащото училище. 

7. При преместване на ученик от IX и X клас директорът издава удостоверение 

за преместване и в 14-дневен срок изпраща копие от личния картон на ученика до 

директора на приемащото училище, както и личния здравен картон и протоколите от 

диагностичните комисии. 

8. При преместване на ученик, подлежащ на задължително обучение, от 

приемащото училище се изисква в тридневен срок от записването писмено съобщение, 

с което се уведомява директорът на IV Помощно училище-интернат за страницата и 

номера, годината, в която е направен записът, и датата на записа в книгата за 

подлежащи ученици. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

І ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

(учители, учители/преподаватели по хуманитарни и обществени дисциплини в 

занимания по интереси (възпитатели), психолози, логопед в институция в 

системата на предучилищното и училищното образование (логопеди), 

кинезитерапевти,  

арттерапевти, социален педагог) 

1. Учителят организира учебно-възпитателната работа по учебния предмет или 

група предмети, по които е назначен или изпълнява норматив, проверява и оценява 

знанията на учениците и съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и 

социалната среда.  

2. Учителят/преподавателят по хуманитарни и обществени дисциплини в 

занимания по интереси (възпитателят) организира и провежда образователно-

възпитателна и корекционна дейност с учениците извън задължителните учебни часове, 

както и подпомага учебно-възпитателната работа на учителя в часовете по 

задължителна подготовка. 
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3. Учител или възпитател може да бъде гражданин, който има учителска 

правоспособност. 

4. За заемане на длъжностите „учител“ или „учител/преподавател по 

хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси“ („възпитател“) се 

изисква диплома за завършена степен на висше образование „магистър“, „бакалавър“, 

„професионален бакалавър по…“, специализация, следдипломна квалификация или 

преквалификация по дефектология, олигофренопедагогика или специална педагогика в 

съответствие с изискванията ЗПУО и Наредбите за ДОС. 

5. Длъжността „учител“ или „възпитател“ не може да се заема от лица, които: 

5.1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 

престъпление; 

5.2. са лишени от право да упражняват професията си; 

5.3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на 

учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, 

съгласувано с министъра на здравеопазването. 

РАЗДЕЛ I 

УЧИТЕЛИ 

В съответствие със ЗПУО и Наредба за статута и професионалното развитие на 

учителите,директорите и другите педагогически специалисти учителските длъжности 

са: „учител“, „старши учител“, „главен учител“. 

1. Учителите, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на 

учениците, се поощряват с грамоти, а чрез медиите дейността им се популяризира за 

получаване на обществено признание. 

2. На учителите се дължи почит и уважение от учениците, техните родители и 

персонала на училището. 

3. Учителят има право да: 

3.1. членува в професионални организации и да взема участие в работата на 

регионалните и националните им органи; 

3.2. дава мнения и прави предложения по дейността на училището до 

административните органи в системата на народната просвета; 

3.3. получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си 

квалификация. 

4. Учителят е длъжен да: 

http://www.4pu-internat.org/


 

 
 Правилник за дейността на училището 

 

 

1619 София; кв. Княжево; ул. „Проф. Николай Державин” № 26  

тел./факс (02)  857 01 59, e-mail: info@4pu-internat.org; www.4pu-internat.org Страница 15 

 

4.1. изпълнява задълженията си, определени с КТ, Правилника за вътрешния трудов 

ред на училището, длъжностните характеристики и нормативните актове за 

системата на народната просвета; 

4.2. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа;  

4.3. участва в заседанията на ПС, да изпълнява неговите решения, както указанията 

и препоръките на училищното ръководство и други висшестоящи органи; 

4.4. опазва здравето и живота на учениците по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, произтичащи от годишния план на 

училището; 

4.5. потърси, ако са застрашени животът и здравето на ученика, незабавно 

специализирана медицинска помощ от медицинското лице в училището, а при 

отсъствието му – от главния дежурен учител или възпитател, който предприема 

действия за своевременно и незабавно търсене на спешна медицинска помощ 

(при подобен случай главният дежурен учител/възпитател (психолог, логопед, 

кинезитерапевт, арттерапевт, социален педагог) определя лице, което да 

придружи детето; неговото задължение като придружител е до предаването на 

детето на медицинския екип и явяването на родителите или настойниците, като 

няма право да подписва документи за прием, хоспитализация и информирано 

съгласие, свързано с медицински процедури);  

4.6. повишава непрекъснато професионалната си квалификация на нивото на 

съвременните образователни изисквания. 

5. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да накърнява личното му 

достойнство, да упражнява каквато и да е форма на физическо и психическо насилие 

върху него. 

6. Учителят няма право да отстранява ученика от час, от извънурочни и 

извънучилищни работи по каквато и да е причина, с изключение на здравословни 

проблеми, наличие на паразити, или по предварително решение на педагогическия 

съвет и училищното ръководство, свързано с конкретен въпрос. 

7. Всички учители записват столуващите ученици пристигнали след 8.00 ч. в 

училище в заповедната книга за храна до 9.00 ч., като зачислението е валидно и за 

следобедна закуска на същия календарен ден. 

8. Учителите редовно попълват и водят дневниците, а след приключване на 

учебните занятия за деня ги оставят за съхранение в учителската стая. 

9. След приключване на учебния срок и учебната година попълват 

задължителната училищна документация съгласно заповед на директора. 
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10. Учителите нямат право да дават частни уроци на ученици от училището, в 

което преподават. 

11. При отсъствие от работа на учител, същият се замества от ІІ учител 

(възпитател в ГРП) в класа. Заместващият изпълнява неговите задължения и дежури с 

неговото работно време. 

12. При извършване на насилие над ученик (ученици), учителят информира 

главния дежурен учител, който е длъжен незабавно да уведоми ръководството на 

училището, отдела „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, по 

настоящия адрес на ученика (ученици), VI РПУ и Държавната агенция за закрила на детето 

(чл. 7 от Закона за закрила на детето) в съответствие с Координационен механизъм. 

РАЗДЕЛ II 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

1. Класните ръководители на всички паралелки се определят от директора на 

училището в началото на учебната година със заповед. 

2. Класният ръководител организира и провежда часовете на класа, 

извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация 

за съответната паралелка. 

3. Класният ръководител: 

3.1. осигурява изпълнението на решенията на педагогическия съвет, свързани с 

цялостната организация на учебно-възпитателната работа; 

3.2. е председател на (УЕПЛР) при комплексното педагогическо оценяване на 

учениците от поверения му клас, като отговаря персонално за техните лични папки, 

оставени на съхранение в консултативния кабинет; 

4. Съвместно с възпитателя, подпомагащ учебно-възпитателната работа в 

часовете по ЗП, и с възпитателя на полуинтернатната група на класа планира 

възпитателната дейност през учебната година и организира ЧК, така че да се създадат 

условия за: 

4.1. активно участие в различни дейности и мероприятия; 

4.2. приобщаване на учениците към общоучилищния живот; 

4.3. усвояване на социалния опит и отстраняване на негативното влияние на някои 

фактори на социалната среда върху формирането на личността; 

4.4. толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките, нагласа да се 

грижат за тях, да ги покровителстват и закрилят. 
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5. Осъществява необходимата връзка с родителите и ги информира за 

състоянието и развитието на учениците, привлича семейството като съюзник на 

училището като: 

5.1. провежда родитело-учителски срещи по утвърден график; 

5.2. по време на учебната година класните ръководители: 

5.2.1. свикват най-малко четири родителски срещи по график, определен от 

директора на училището;  

5.2.2. периодично и при необходимост, в рамките на учебната година, съвместно 

със социалния педагог, организира среща на родителите (настойниците) със 

специалистите в училище, като за всяка среща се води протокол, който се 

подписва от всички участвали. 

6. Осъществява професионално ориентиране съобразно интересите и 

възможностите на учениците. 

7. Води задължителната училищна документация за класа и отговаря за 

редовното и правилното й водене и съхранение. 

8. Класният ръководител може да освобождава учениците от учебни занятия 

по семейни причини до 3 дни за учебната година, след писмено Заявление от родителя 

(настойника/попечителя) до директора на училището. 

9. Контролира редовното посещение на учебните занятия от всички ученици в 

паралелката, а за допуснати неизвинени отсъствия уведомява писмено родителите 

(настойниците/попечителите). 

10. Класният ръководител писмено уведомява родителите 

(настойниците/попечителите) за извършено от ученика нарушение и за правата на 

родителя по процедура на налагане на наказания. 

11. В началото на учебната година и след всяка ваканция инструктира 

учениците по безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

12. В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя психолого-

педагогическа характеристика за всеки ученик от паралелката, която предоставя на 

родителя срещу подпис. 

13. Същата характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в 

друго училище. 

14. В началото на учебната година класните ръководители запознават 

учениците и техните родители с училищния правилник и училищния учебен план. 

15. Класният ръководител е задължен: 
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15.1. да впише в общ списък децата от поверения му клас, подложени на 

задължителна медикаментозна терапия с описана схема на прием; 

15.2. да осигури чрез родителя резервни медикаменти от предписаните такива при 

необходимост, като същите поради изтичане на срока на годност могат да 

бъдат предоставени на родителя преди ваканция и неучебни дни; 

15.3. при констатиране на заболяване или наличие на паразити на ученик да уведоми 

незабавно родителите и лично да им преде ученика. 

15.4. при констатиране на заболяване:  

15.4.1. отвежда ученика при медицинското лице в училище, което изготвя протокол 

за здравословното състояние на ученика; 

15.4.2. уведомява възпитателя, придружаващ ученика с училищния транспорт за 

влошеното здравословно състояние; 

15.4.3. изисква от родителите медицински документ, удостоверяващ доброто 

здравословно състояние на ученика след боледуване. 

16. Класният ръководител своевременно актуализира базата данни за 

учениците. 

РАЗДЕЛ ІІІ 

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ  

НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП (УЕПЛРУСОП) 

1. Училищният екип извършва комплексно педагогическо оценяване след 

постъпването на учениците със специални образователни потребности в училището и 

подпомага обучението и възпитанието им. 

2. УЕПЛРУСОПУ със СОП се назначава не по-късно от 1 септември със 

заповед на директора на училището за срок от една учебна година. 

3. Екипът има постоянен състав и за всеки ученик се председателства от 

класния ръководител. 

4. Екипът включва: 

4.1. Председател (класен ръководител); 

4.2. Координатор (социален педагог); 

4.3. Психолог; 

4.4. Логопед; 

4.5. Арттерапевт; 

4.6. Кинезитерапевт; 

4.7. Специален педагог 
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5. Функции на УЕПЛРУСОП 

Екипът: 

5.1. извършва оценяване съгласно количествени и качествени показатели, 

установени чрез формални и неформални процедури (стандартизирани 

психологически тестове,анкети, интервюта и други диагностични методи) в 

присъствието на родителя/настойника/попечителя. 

5.2. осигурява необходимите дидактически и тестови материали за 

комплексното педагогическо оценяване в специално обзаведен за целта кабинет;  

5.3. проучва документите на учениците с дадените препоръки за вида и 

формата на обучение, като при необходимост определя и изисква допълнителни 

документи на учениците със СОП; 

5.4. провежда оценяването на образователните потребности, като всеки от 

членовете на екипа работи индивидуално и попълва съответната част в Рамката за 

оценка на индивидуалните потребности на ученика; изготвя писмен доклад, който 

представя на председателя на екипа в 3-дневен срок от извършването на оценката; 

5.5. Провежда се съвместно заседание, на което се взема общо решение въз 

основа на направените оценки и наблюдения от всички членове на екипа, изложени 

в писмените доклади. 

5.6. Писмените доклади се прилагат към протокола от проведеното заседание 

5.7. Определя организацията на учебно-възпитателния и терапевтичния 

процес въз основа на индивидуалните му потребности 

5.8. разработва в началото на учебната година индивидуални учебни 

програми за съответната учебна година съвместно с класния ръководител, с 

възпитателя на класа, с психолога, с рехабилитатора, с логопеда, с родителя, 

настойника или попечителя и със специалиста, определен от директора на 

специализираната институция за деца; 

5.9. проследява динамиката в развитието на ученика и изпълнението на 

индивидуалната учебна програма в края на всеки учебен срок и изготвя писмен 

доклад до директора на училището за резултатите от обучението и възпитанието 

ученика през учебната година съгласно ЗПУО и Наредбите за ДОС; 

5.10. внася промени в индивидуалната учебна програма на ученика в 

зависимост от резултатите от оценяването в процеса на обучението и динамиката в 

развитието му; 

5.11. представя чрез директора на училището на екипа за комплексно 

педагогическо оценяване към Регионалното управление по образованието (РУО) 
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списък с приетите ученици за всяка учебна година за обучение и възпитание в 

училището, както и писмен доклад за дейността си в края на всеки учебен срок; 

5.12. извършва консултативна дейност с родителите, настойниците, 

попечителите или директорите на специализираните институции за деца, както и с 

учителите; 

5.13. изготвя доклад до директора на училището в 7-дневен срок след края на 

първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на втория учебен срок на 

съответната учебна година, съдържащ оценка на развитието на ученика, на 

постигнатите цели и на резултатите от обучението. 

6. Екипът по т. 1 работи целогодишно по график, приет с решение на 

педагогическия съвет и утвърден от директора на училището. 

7. Заседанията на екипа се считат за редовни, когато присъстват всички 

членове. 

Решенията се взимат с пълно мнозинство. 

РАЗДЕЛ IV 

УЧИТЕЛИ/ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ 

ДИСЦИПЛИНИ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

(ВЪЗПИТАТЕЛИ) 

Длъжност „учител/преподавател по хуманитарни и обществени дисциплини в 

занимания по интереси“ е в съответствие със ЗПУО, Наредба за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и Заповед № РД01-489/28.07.2016 г. на Министъра на труда и социалната 

политика, съгласувана с председателя на Националния статистически институт (НСИ).   

1. Учителят/преподавателят по хуманитарни и обществени дисциплини в 

занимания по интереси (Възпитателят) подпомага учителя в учебно-възпитателната 

работа в часовете по задължителна подготовка, организира и провежда образователно-

възпитателна и корекционна дейност с учениците, грижи се за храненето, отдиха на 

учениците, за здравословното им състояние и за опазване на училищното имущество, 

както и за придвижването на учениците до училище и обратно с училищния транспорт. 

2.  Възпитателят е задължен:  

2.1. да участва в заседанията на ПС; да изпълнява решенията на педагогическия 

съвет, указанията и препоръките на училищното ръководство и други 

висшестоящи органи; 
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2.2. да работи по Годишния план за възпитател в ГРП или ПИГ на училището; 

2.3. да организира и осъществява дейности съобразно психофизическите 

особености на учениците и индивидуалните образователни програми на 

учениците, изготвени от УЕПЛРУСОП и класните ръководители; 

2.4. да поддържа връзка с учителите по предмети и да съгласува своята дейност с тях; 

2.5. да не оставя без контрол учениците в класната стая; 

2.6. при установяване от медицинското лице на заболяване на ученици или наличие 

на паразити по време на сутрешния филтър възпитателят известява незабавно 

класния ръководител и родителите и лично им предава детето; 

2.7. при констатиране на заболяване по време на учебния ден:  

2.7.1. отвежда ученика при медицинското лице в училище, което изготвя протокол 

за здравословното състояние на ученика; 

2.7.2. уведомява за влошеното здравословно състояние класния ръководител и 

придружаващия ученика с училищния транспорт възпитател; 

2.7.3. възпитателят, приемащ ученика при идването му в училище след боледуване, 

изисква от родителите медицински документ, удостоверяващ доброто 

здравословно състояние на детето. 

2.7.4. възпитателите, пътуващи с училищния транспорт сутрин не приемат 

ученици след отсъствие, поради заболяване, без медицински документ, 

удостоверяващ доброто здравословно състояние на детето 

2.8. при невъзможност да осъществи служебните си задължения или отсъствие от 

работа, своевременно да уведоми училищното ръководство, а групата за деня 

се приема от лице, определено от ръководството; 

2.9. да изпрати учениците, които не пътуват с училищния транспорт, и предаде лично 

на родителите учениците без декларации за самостоятелно пътуване до дома; 

2.10.възпитателите пътуват с училищния транспорт по установен график, 

приемат/предават (от/на родителите или пълномощник) поименно учениците 

на определените спирки по зададения маршрут. 

2.10.1. възпитателите, пътуващи сутрин с училищния транспорт, след приемане на 

последния ученик по зададения маршрут, съобщават на домакина на 

училището не по-късно от 9.00 ч. броя на приетите ученици за зачисляването 

им за следобедна закуска. 

2.10.2. При отсъствие на възпитателя, пътуващ с училищния транспорт, се замества: 

2.10.2.1. сутрин – от пом.-възпитател по график, изготвен от домакина на училището 
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2.10.2.2. следобед – І срок – от непътуващ възпитател; ІІ срок– от пом.-

възпитател по график, изготвен от домакина на училището. 

2.11.След изпълнение на маршрута, преди освобождаване на транспортното 

средство, възпитателят подписва пътен лист за осъществения транспорт, като в 

него не трябва да се правят корекции. 

2.12. Възпитателите, пътуващи с училищния транспорт, влизат в учебните часове и 

подпомагат учебно-възпитателната работа в часовете по ЗП. 

2.13. Възпитателите, които не пътуват с училищния транспорт, работят в групите си 

с работното време на учителя. 

2.14.  При неявяване на родителя за приемане на ученика детето се връща в училище с 

училищния транспорт от придружаващия го възпитател и се предава на двамата 

дежурни педагогически специалисти по график. Дежурните по график обгрижват 

детето, опазват сигурността и здравето му до явяването на родител или 

пълномощник, но не по-късно от 21.00 ч., след което влизат в сила разпоредбите 

на ЗЗДт, (задейства се процедура „полицейска закрила на дете в риск“). Родителят 

се санкционира с такса от 10.00 лв. за всеки започнат астрономичен час. 

Задължава се да заплати престоя на ученика в училище в касата на училището 

срещу касов ордер в тридневен срок от настъпване на събитието. Съставя се 

двустранен протокол, че детето е предадено на родителя, с отбелязан точен час. 

2.15.Вечерните дежурствата се осъществяват по седмичен график, утвърден от 

директора на училището. При отсъствие на дежурен по график, същият се 

замества от следващия първи в графика. 

2.16.Родители на ученици, които не ползват училищния транспорт, приемат децата 

си от училище до 18.00 ч. След този час родителят се санкционира с такса от 

10.00 лв. за всеки започнат астрономичен час. Задължава се да заплати престоя 

на ученика в училище в касата на училището срещу касов ордер в тридневен 

срок от настъпване на събитието. 

2.17.Възпитателят е задължен да:  

2.17.1. опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, произтичащи от учебния план на 

училището; 

2.17.2. потърси, ако са застрашени животът и здравето на ученика, незабавно 

специализирана медицинска помощ от медицинското лице в училището, а 

при отсъствието му – от главния дежурен учител или възпитател, който 

предприема действия за своевременно и незабавно търсене на спешна 
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медицинска помощ (при подобен случай главният дежурен 

учител/възпитател, психолог, логопед, кинезитерапевт, арттерапевт, 

социален педагог); определя лице, което да придружи детето; неговото 

задължение като придружител е до предаването на детето на медицинския 

екип и явяването на родителите или настойниците, като няма право да 

подписва документи за прием, хоспитализация и информирано съгласие, 

свързано с медицински процедури. 

3. При отсъствие от работа на възпитател в ПИГ същият се замества от 

определено от училищното ръководство или главния дежурен учител/възпитател лице. 

Заместващият изпълнява неговите задължения и дежури с неговото работно време. 

4. Възпитателят няма право да отстранява ученика от час, от извънурочни и 

извънучилищни дейности по каквато и да е причина, с изключение на здравословни 

проблеми, наличие на паразити, или по предварително решение на педагогическия 

съвет и училищното ръководство, свързано с конкретен въпрос. 

5. Възпитателят е задължен да осигурява социално-битовото обслужване на 

децата в поверената група или работата му като втори педагогически специалист в 

клас, да уведомява мед. лице при спешни случаи за състоянието на детето или да 

придружава същото до предвидените за целта стаи за отдих. 

6. Дежурният възпитател – при сигнал за осъществен тормоз или извършено 

насилие над ученик (ученици) – е длъжен незабавно да уведоми ръководството на 

училището и отдела „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ по 

настоящия адрес на ученика (учениците), VI РПУ и Държавната агенция за закрила на 

детето (чл. 7 от Закона за закрила на детето) в съответствие с Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз между учениците в ІV Помощно училище-

интернат „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София и с Координационен механизъм. 

РАЗДЕЛ V 

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ 

1. Училищният психолог пряко участва в УВР в училището. 

2. Конкретните права и задължения на училищния психолог са уредени в 

длъжностната характеристика и правилника за вътрешния трудов ред на училището. 

3. За своята дейност психологът изготвя план за работа, който се утвърждава 

от директора на училището. 
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4. Участва в работата на училищните комисии –УЕПЛР на ученици със СОП, 

УКПППУ, оценка на риска и регистрирането на форми на училищен тормоз между 

учениците, комисията за професионално ориентиране на учениците и др. 

5. Работи активно за социализацията на учениците чрез разкриване на 

индивидуалните им умения и възможности, изграждане култура на поведение и 

общуване, гражданско възпитание, решаване на конфликти и др. 

6. Посещава седмичните оперативки и организираните сбирки на психолозите 

от РУО – София-град. 

7. Работи съгласувано с класните ръководители, учители, възпитатели, 

логопеди, кинезитерапевти, арттерапевти, социалния педагог, учениците и техните 

родители, с училищното ръководство, пед. съвет, УЕПЛР на ученици със СОП. 

8. Осъществява връзки и взаимодействия с държавни и обществени органи и 

организации. 

9. Изготвя писмена информация за резултатите от своята работа с всеки ученик. 

10. Консултира родители чрез посредничеството на социалния педагог. 

11. Отчита дейността си в края на всеки учебен срок на заседание на ПС, на 

който е член. 

12. Дежури съгласно графиците за дежурства, утвърдени от директора на 

училището.  

РАЗДЕЛ VI 

ЛОГОПЕД В ИНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

(ЛОГОПЕД) 

1. Длъжността „Логопед в институция в системата на предучилищното и 

училищното образование“ (Логопед) в училището се заема от правоспособен учител-

специалист, който реализира диагностична и корекционно-възпитателна дейност с 

учениците. 

2. Специфичните му задължения са конкретизирани в длъжностна 

характеристика, утвърдена по надлежния ред. 

3. Дейността на логопеда е организирана по график, утвърден от директора на 

училището, за индивидуална работа, след медицинско освидетелстване на учениците с 

говорни недостатъци. 

4. Участва в работата на училищните комисии –УЕПЛР на ученици със СОП, 

УКПППУ, комисията за професионално ориентиране на учениците и др. 
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5. Работи съгласувано с класните ръководители, учители, възпитатели, 

психолози, кинезитерапевти, арттерапевти, социалния педагог, учениците и техните 

родители, с училищното ръководство, ПС, УЕПЛР на ученици със СОП. 

6. Осъществява връзки и взаимодействия с държавни и обществени органи и 

организации. 

7. Изготвя писмена информация за резултатите от своята работа с всеки 

ученик. 

8. Консултира родители чрез посредничеството на социалния педагог. 

9. Отчита дейността си в края на всеки учебен срок на заседание на ПС, на 

който е член. 

10. Дежури съгласно графиците за дежурства, утвърдени от директора на 

училището. 

РАЗДЕЛ VІІ 

СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ 

1. Социалният педагог пряко участва в УВР в училището. 

2. Конкретните права и задължения на социалния педагог са уредени в 

длъжностната характеристика и правилника за вътрешния трудов ред на училището. 

3. Социалният педагог работи по изготвена от него годишна програма, 

програми за индивидуална и групова работа и седмичен график. 

4. Консултира родители и осъществява срещите им със съответните 

специалисти. 

5. Участва в работата на училищните комисии –УЕПЛР на ученици със СОП, 

УКПППУ, оценка на риска и регистрирането на форми на училищен тормоз между 

учениците, комисията за професионално ориентиране на учениците и др. 

6. Работи активно за социализацията на учениците чрез разкриване на 

индивидуалните им умения и възможности, изграждане култура на поведение и 

общуване, гражданско възпитание, решаване на конфликти и др. 

7. Работи съгласувано с кл. ръководители, възпитатели, логопеди, психолози, 

ученици и родители, с училищното ръководство, ПС, УЕПЛР на ученици със СОП. 

8. Осъществява връзки и взаимодействия с държавни и обществени органи и 

организации. 

9. Отчита дейността си като: 

9.1. Изготвя писмена информация за резултатите от своята работа с всеки ученик. 

http://www.4pu-internat.org/


 

 
 Правилник за дейността на училището 

 

 

1619 София; кв. Княжево; ул. „Проф. Николай Державин” № 26  

тел./факс (02)  857 01 59, e-mail: info@4pu-internat.org; www.4pu-internat.org Страница 26 

 

9.2. Отчита дейността си в края на всеки учебен срок на заседание на ПС, на който е 

член. 

10. Води необходимата документация и отчетност. 

11. Съвместно с класните ръководители отговаря за съхранението на личните 

папки на учениците, които предоставя за работа на специалистите в училището със 

знанието на класния ръководител. 

12. Участва в планирането и осъществяването на различни дейности. 

13. Социалният педагог е длъжен да спазва изготвените и утвърдени от 

директора графици в училище. 

РАЗДЕЛ VIІІ 

АРТТЕРАПЕВТ 

1. Арттерапевтът пряко участва в УВР в училището. 

2. Конкретните права и задължения на арттерапевта са уредени в 

длъжностната характеристика и правилника за вътрешния трудов ред на училището.  

3. Арттерапевтът работи по изготвена от него годишна програма, програми за 

индивидуална и групова работа и седмичен график. 

4. Изработва оценки за възможностите на учениците. 

5. Извършва индивидуални и групови арт терапевтични занимания с 

учениците. 

6. Консултира родители чрез посредничеството на социалния педагог. 

7. Участва в работата на училищните комисии –УЕПЛР на ученици със СОП, 

комисията за професионално ориентиране на учениците и др. 

8. Работи активно за социализацията на учениците чрез разкриване на 

индивидуалните им умения и възможности, изграждане култура на поведение и 

общуване, гражданско възпитание, решаване на конфликти и др. 

9. Работи съгласувано с кл. ръководители, възпитатели, логопеди, психолози, 

кинезитерапевти, ученици и родители, с училищното ръководство, ПС, УЕПЛР на 

ученици със СОП. 

10. Осъществява връзки и взаимодействия с държавни и обществени органи и 

организации. 

11. Отчита дейността си: 

11.1. като изготвя писмена информация за резултатите от своята работа с всеки 

ученик; 

11.2. в края на всеки учебен срок на заседание на ПС, на който е член. 

12. Консултира родители чрез посредничеството на социалния педагог. 
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13. Води необходимата документация и отчетност. 

14. Участва в планирането и осъществяването на различни дейности. 

15. Дежури съгласно графиците за дежурства, утвърдени от директора на 

училището. 

16. Арттерапевтът е длъжен да спазва изготвените и утвърдени от директора 

графици в училище. 

РАЗДЕЛ ІХ 

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ 

1. Кинезитерапевтът пряко участва в УВР в училището. 

2. Конкретните права и задължения на кинезитерапевта са уредени в 

длъжностната характеристика и правилника за вътрешния трудов ред на училището. 

3. Кинезитерапевтът работи по изготвена от него годишна програма, програми 

за индивидуална и групова работа и седмичен график. 

4. Изработва оценки за възможностите на учениците. 

5. Извършва индивидуални и групови процедури, масажи и различни видове 

манипулации без и с помощта на предоставените му уреди. 

6. Дава съвети и изготвя индивидуални програми за работа с учениците. 

7. Информира и обсъжда с родителите дейностите и състоянието на учениците. 

8. Участва в работата на училищните комисии –УЕПЛР на ученици със СОП, 

комисията за професионално ориентиране на учениците и др. 

9. Работи активно за социализацията на учениците чрез разкриване на 

индивидуалните им умения и възможности, изграждане култура на поведение и 

общуване, и др. 

10. Работи съгласувано с кл. ръководители, възпитатели, логопеди, 

психолози, кинезитерапевти, ученици и родители, с училищното ръководство, ПС, 

УЕПЛР на ученици със СОП. 

11. Осъществява връзки и взаимодействия с държавни и обществени органи и 

организации. 

12. Отчита дейността си: 

12.1. като изготвя писмена информация за резултатите от своята работа с всеки 

ученик; 

12.2. в края на всеки учебен срок на заседание на ПС, на който е член. 

13. Води необходимата документация и отчетност. 

14. Участва в планирането и осъществяването на различни дейности. 
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15. Участва в графиците за дежурства. 

16. Кинезитерапевтът е длъжен да спазва изготвените и утвърдени от 

директора графици в училище.  

РАЗДЕЛ Х 

ДЕЖУРНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

1. Всички дежурни педагогически специалисти спазват утвърдения от директора 

график за дежурство в училище: 

1.1. Педагогическите специалисти в ІV ПУИ дежурят съобразно 

вътрешноорганизационни правила. 

Дежурен екип І смяна 

2. Двама от дежурния екип от първа смяна (главен и втори дежурен) идват в 

7.00ч., а останалите от екипа идват в 8.00 ч. Главният дежурен за деня приема рапорт от 

охранителя на смяна.  

2.1. В първия ден на работната седмица вторият дежурен от екипа по график 

педагогически специалист, съвместно с домакина на училището, огняр (през 

отоплителния сезон) или чистач през неотоплителния сезон, проверяват 

училищната сграда и докладват на главния дежурен педагог. 

2.1.1. При констатирани проблеми главният дежурен педагогически специалист и 

домакинът на училището уведомяват с доклад директора или зам.-директора 

по учебната дейност на смяна в учебното заведение. 

2.2. Главният дежурен съвместно с медицинското лице, дежурните специалисти по 

стол и останалите дежурни за деня приемат пристигащите ученици, след което 

медицинското лице попълва необходимата документация. 

2.3. При закъснение на автобус от училищния транспорт след започване на първия 

учебен час учениците се приемат от медицинското лице и помощник-

възпитател и се отвеждат по класните стаи от придружаващия ги възпитател. 

2.4. Главният дежурен контролира графика за времетраене на учебните часове и по 

време на междучасия отговаря за навременното биене на звънеца и цялостния 

ред в училището. 

2.5. При отсъствие на учител главният дежурен – съвместно с директора и зам.-

директора по учебната дейност, съдейства за създаването на подходяща 

организация. 

2.6. Пропускателният режим на външни лица в сградата се осъществява от главния 

дежурен учител през междучасията. По време на учебните часове 
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пропускателният режим на външни лица в сградата се извършва от огняр или 

шофьор. 

2.6.1. Достъпът до училищната сграда се осъществява от служител в училището по 

график, след осъществен контрол от дежурния за изпълнение на 

пропускателния режим 

2.7. Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда и организира 

отдиха на учениците през голямото междучасие, като се съобразява с 

атмосферните условия. 

2.8. През голямото междучасие мястото на главния и на втория дежурен(след 

приемането на хранителните продукти) е сред учениците в училищния двор, 

както и през останалите междучасия при подходящи метеорологични условия. 

2.9. Главният дежурен педагогически специалист от първа смяна от 12.55 ч. до 13.30 

ч. предава задълженията си на главния дежурен педагогически специалист от 

втора смяна и отразява дежурството в рапортната книга. 

2.10. Вторият дежурен педагогически специалист (учител, възпитател 

психолог, логопед, кинезитерапевт, арттерапевт, социален педагог) от 7.00 ч. 

осъществява пропускателен режим до започването на учебните часове в 9.00 ч. 

2.11. Третият и четвъртият от дежурните педагогически специалисти от 8.00 

ч. осъществяват обхват на пристигналите ученици в класна стая до започването 

на първия учебен час. Учениците се отвеждат в класните стаи от 

педагогическите специалисти с първо занятие в съответния клас/група; 

2.12. Дежурните педагогически специалисти от екипа дежурят през 

междучасията по утвърден график. 

2.13. След първия учебен час всеки педагогически специалист извежда класа 

до фоайето на училището и го предава на дежурен – възпитател в ГРП или –

възпитател на ПИГ. Дежурните педагогически специалисти отвеждат учениците 

до столовата и подпомагат храненето им за междинните закуски. 

2.13.1. През голямото междучасие вторият дежурен по график заедно с готвач 

участва при приемане на хранителни продукти от склада на училищния стол за 

приготвяне на следобедна закуска, след което подпомага храненето на 

учениците.  

2.14. В сутрешната закуска участват възпитателите в ГРП, възпитателите в 

ПИГ, четвъртият дежурен педагогически специалист, двама допълнителни 

дежурни по график и мед. специалист. 
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2.15. Главният дежурен не участва в обедното храненето, а дежури във 

фоайето на училището до 13.30 ч. В обедното хранене участват дежурните 

възпитатели в ПИГ, дежурните възпитатели ГРП, четвъртите и допълнителните 

дежурни от двете смени. 

2.16. Дежурният педагогически специалист – при сигнал за осъществен тормоз 

или извършено насилие над ученик (ученици) е длъжен незабавно да уведоми 

ръководството на училището, отдела „Закрила на детето“ към Дирекция 

„Социално подпомагане“, по настоящия адрес на ученика (ученици), VI РПУ и 

Държавната агенция за закрила на детето (чл. 7 от Закона за закрила на детето) 

в съответствие с Механизъм за противодействие на училищния тормоз между 

учениците в ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“ гр. 

София и с Координационен механизъм. 

Дежурен екип ІІ смяна 

3. Дежурният екип от втора смяна идва в 12.00 ч. 

3.1. Главният дежурен педагогически специалист от втора смяна приема на обяд 

рапорт от главния дежурен по график първа смяна срещу подпис в рапортен 

журнал 

3.2. Главният дежурен контролира графика за времетраене на учебните часове и по 

време на междучасия отговаря за навременното биене на звънеца и цялостния 

ред в училището 

3.3. При отсъствие на учител главният дежурен – съвместно с директора и зам.-

директора по учебната дейност – съдейства за създаването на подходяща 

организация. 

3.4. Пропускателният режим на външни лица в сградата се осъществява главния 

дежурен учител през междучасията. По време на учебните часове пропускателният 

режим на външни лица в сградата се извършва от огняр или шофьор. 

3.4.1. Достъпът до училищната сграда се осъществява от служител в училището по 

график, след осъществен контрол от дежурния за изпълнение на 

пропускателния режим 

3.5. Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда и организира 

отдиха на учениците през голямото междучасие, като се съобразява с 

атмосферните условия. 

3.6. През голямото междучасие мястото на главния дежурен е сред учениците в 

училищния двор, както и през останалите междучасия при подходящи 

метеорологични условия. 
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3.7. След приключване на учебните занятия главният дежурен педагогически 

специалист от втора смяна предава поименно учениците на 

учителите/преподавателите по хуманитарни и обществени дисциплини в 

занимания по интереси възпитателите за изпращане с училищния транспорт и 

попълва рапортна книга. 

3.8. При върнат в училището и неприет от родител, настойник или пълномощник до 

19.00 ч. ученик, същият се предава на дежурните по график след 17,30 ч. 

3.9. При неявяване на родителя за приемане на ученика, детето се връща в училище с 

училищния транспорт от придружаващия го възпитател и се предава на двамата 

дежурни педагогически специалисти по график. Дежурните по график обгрижват 

детето, опазват сигурността и здравето му до явяването на родител или 

пълномощник, но не по-късно от 21.00 ч., след което влизат в сила разпоредбите на 

ЗЗДт, (задейства се процедура „полицейска закрила на дете в риск“) Родителят се 

санкционира с такса от 10.00 лв. за всеки започнат астрономичен час. Задължава се 

да заплати престоя на ученика в училище в касата на училището срещу касов ордер 

в тридневен срок от настъпване на събитието. Съставя се двустранен протокол, че 

детето е предадено на родителя, с отбелязан точен час. 

3.10. Вторият дежурен педагогически специалист (учител, възпитател 

психолог, логопед, кинезитерапевт, арттерапевт, социален педагог) от 12.00 ч. 

до започване на учебните часове заедно с останалите дежурни от екипа се 

грижи за учениците. В 13.20 ч. учениците се отвеждат в класните стаи от 

педагогическите специалисти с първо занятие в съответния клас/група 

3.10.1. През голямото междучасие вторият дежурен по график заедно с готвача 

участва при приемане на хранителни продукти от склада на училищния стол 

за приготвяне на първа закуска и обяд за следващия ден, след което минава 

през столовата и извежда нахранените ученици към двора 

3.11. Дежурните педагогически специалисти от екипа дежурят през междучасията 

по график, утвърден от директора на училището. 

3.12. След третия учебен час всеки преподавател извежда класа до фоайето на 

училището и го предава на възпитател в ГРП или дежурен възпитател на ПИГ. 

Дежурните педагогически специалисти отвеждат учениците до столовата и 

подпомагат храненето им за междинните закуски. 

3.12.1. В следобедната закуска участват възпитателите в ГРП, възпитателите в ПИГ, 

четвъртият дежурен педагог, двама допълнителни дежурни по график и мед. 

специалист. 
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3.13. Главният дежурен педагогически специалист при сигнал за осъществен 

тормоз или извършено насилие над ученик (ученици) е длъжен незабавно да 

уведоми ръководството на училището, отдела „Закрила на детето“ към 

Дирекция „Социално подпомагане“, по настоящия адрес на ученика (ученици), 

VI РПУ и Държавната агенция за закрила на детето (чл. 7 от Закона за закрила 

на детето) в съответствие с Механизъм за противодействие на училищния 

тормоз между учениците в ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър 

Кацаров“ гр. София и с Координационен механизъм. 

Дежурни педагогически специалисти след 17.30 ч. 

4. Дежурството се осъществява от двама педагогически специалисти по 

утвърден от директора седмичен график. 

4.1. При върнат в училището и неприет от родител, настойник или пълномощник до 

19.00 ч. ученик, същият се приема от дежурните по график след 17.30 ч. 

4.2. Дежурните по график обгрижват детето, опазват сигурността и здравето му до 

явяването на родител или пълномощник, но не по-късно от 21.00 ч., след което 

влизат в сила разпоредбите на ЗЗДт, (задейства се процедура „полицейска 

закрила на дете в риск“). Родителят се санкционира с такса от 10.00 лв. за всеки 

започнат астрономичен час. Задължава се да заплати престоя на ученика в 

училище в касата на училището срещу касов ордер в тридневен срок от 

настъпване на събитието Съставя се двустранен протокол, че детето е 

предадено на родителя, с отбелязан точен час. 

4.3. Двамата дежурни след 17.30 ч. осъществяват пропускателен режим от 17.30 ч. 

до застъпването на охранител в 19.00 ч. 

4.4. Двамата дежурни след 17.30 ч. вписват рапорт в рапортна книга след 

приключване на дежурството. 

РАЗДЕЛ ХІ 

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ 

1. Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно 

КТ, длъжностната характеристика, училищния правилник, ЗНП и ППЗНП. 

2. При изпълнение на работата си помощник-възпитателят извършва: 

2.1. санитарно-хигиенни дейности по обгрижването на учениците по време на 

учебния процес и извънкласните форми (водене до тоалетна, миене, 

преобличане);  
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2.2.общи дейности, свързани с поддръжката и хигиената на училищната сграда и 

училищния двор (по график, изготвен от домакина на училището);  

2.3.придружава ученици с училищния транспорт (със заповед на директора на 

училището). 

3. При необходимост се отзовава своевременно на повикване от педагогическия 

персонал за обгрижване на ученици. 

4. При необходимост наблюдава и обгрижва ученици в стаите за отдих. 

ІІ УЧЕНИЦИ  

1. Учениците в училището се възпитават и обучават при условия, които 

гарантират: 

1.1. равни възможности за духовно и физическо развитие; 

1.2. зачитане на достойнството, правата и свободите им; 

1.3. приобщаване към местните и национални традиции, към моралните и културни 

ценности. 

2. Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и 

възпитание, играят важна роля за постигане целите и задачите на учебно-възпитателния 

процес. 

3. Ученикът има право: 

3.1. да избира училището, професията; 

3.2. да участва по свой избор в организираните извънкласни и извънучилищни 

дейности; 

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

учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса му за 

развитието на училищната общност, да получава стипендия при условия и ред, 

определени с Постановление на Министерски съвет 33 от 15. II. 2013 г. за 

условията за получаване на стипендии от ученици, завършили основно 

образование;  

3.4. да получава от учителите и училищното ръководство информация, свързана с 

неговото обучение и самостоятелна подготовка; 

3.5. да получава индивидуална помощ от учителите; 

3.6. да бъде защитаван от училището при накърняване на личното му достойнство и 

когато са нарушени или застрашени човешките му права; 

3.7. да ползва безплатно материално-техническата база на училището за развитие на 

интересите и способностите си по ред, определен от директора; 
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3.8. да бъде поощряван с морални, а по възможност и с материални награди за 

постижения в УВР; 

3.9. да ползва безплатно учебници, транспорт и столово хранене по ред, определен 

от нормативни документи и директора на училището. 

4. Ученикът няма право: 

4.1. да отсъства от учебни занятия и други дейности без уважителни причини; 

4.2. да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и 

алкохол; 

4.3. да участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна 

възраст; 

4.4. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя; 

4.5. да създава пречки на училищния персонал при изпълнение на служебните му 

задължения. 

5. Ученикът е длъжен да: 

5.1. посещава редовно учебни занятия; 

5.2. спазва и изпълнява задълженията си, произтичащи от ЗПУО и Наредбите за 

ДОС и този правилник, да познава Закона за закрила на детето и Хартата за 

правата на детето; 

5.3. съхранява традициите и да издига авторитета на училището, да работи за 

постигане на по-добри учебно-възпитателни резултати; 

5.4. изпълнява задълженията си, произтичащи от нормативните документи; 

5.5. представя документ за отсъствията си в тридневен срок; 

5.6. се снабдява своевременно с учебни помагала, ученическа книжка и ученическа 

лична карта; 

5.7. спазва училищните правилници, наредби, заповеди и изисквания; 

5.8. пази училищното имущество и при повреда да носи санкции, да спазва 

хигиената в училищните сграда и двор; 

5.9. носи всички необходими лични вещи за пребиваването си в училище; 

5.10. идва в училище в приличен вид – облекло и прическа; 

5.11. се явява в училище за учебни занятия проверен от родителите за наличие 

на паразити и в добро здравословно състояние. 

6. Отсъствията на ученик от учебни занятия по уважителни причини се 

извиняват с медицинска бележка или чрез Заявление до директора на училището, 

подадено от родителя (настойника/попечителя). 
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7. За ученик, който в рамките на една учебна година отсъства повече от 30 учебни 

дни, независимо от причините, директорът на училището, след обсъждане от ПС, със 

заповед определя условията и реда за завършване на учебния срок или годината. 

8. Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено 

отсъствие, закъснения до 15 минути за три учебни часа е едно неизвинено отсъствие от 

1 час. 

9. За допуснати неизвинени отсъствия класният ръководител задължително 

уведомява родителя (настойника/попечителя) с писмо. 

10. За неизпълнение на задълженията си по този правилник ученикът се наказва 

със следните наказания: 

10.1. забележка; 

10.2. предупреждение за преместване в друго училище; 

10.3. преместване в друго училище до края на учебната година. 

11. Наказанието „Забележка“ се налага на ученици, допуснали от 10 до 20 

неизвинени отсъствия. 

12. Наказанието „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага и 

на ученици, допуснали от 21 до 29 неизвинени отсъствия.  

13. Наказанието „Забележка“ се налага със заповед на директора след писмен 

доклад на класния ръководител. 

14. Наказанията „Предупреждение за преместване в друго училище“, 

„Преместване в друго училище“ и се налагат със заповед на директора по предложение 

на ПС като крайна мярка при тежки нарушения и важат за текущата учебна година. 

15. Ако наказанието е наложено по-малко от 30 дни от края на учебната година, 

то влиза в сила от следващата учебна година. На заседанието на ПС задължително се 

изслушва ученикът. На заседанието на ПС може да присъства и родителят 

(настойникът/попечителят). 

16. Преди налагане на наказанието „забележка“ и „предупреждение за 

преместване в друго училище“ класният ръководител е длъжен да уведоми писмено 

родителя (настойника/попечителя), а директорът да изслуша и да провери фактите и 

обстоятелствата, свързани с нарушението. 

17. Наказанията, наложени по предложение на класния ръководител, се 

заличават с изтичане на учебната година или предсрочно с ново предложение на 

класния ръководител и заповед на директора. 

18. Наложените наказания и тяхното заличаване се вписват в ученическата 

книжка на ученика и в дневника на класа от класния ръководител. 
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19. Ученик, наказан с „преместване в друго училище“, продължава 

образованието си при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО 

София-град а след заличаване на наказанието ученикът може да продължи 

образованието си в същото училище, в което е преместен. 

20. Наказание „преместване в друго училище до края на учебната година“ може 

да се наложи и на ученик за допуснати повече от 30 неизвинени отсъствия за текущата 

учебна година с изключение на ученик от последния клас. 

21. За ученици от горен курс наказанието „предупреждение за преместване в друго 

училище“ по предложение на класния ръководител се разглежда на заседание на ПС. 

22. При наложено наказание със заповед на директора ученикът се лишава от 

извънучилищни спонсорирани мероприятия до края на учебния срок или учебна 

година. 

23. При наложено от ПС наказание ученикът губи правото си на стипендия; 

24. Освобождаването на учениците от часовете по физическо възпитание и 

спорт се извършва, както следва: 

24.1. за една учебна година или учебен срок в началото на учебната година родителят 

(настойникът/попечителят) подава молба до директора на училището и представя 

на медицинския специалист на училището съответния медицински документ за 

заверка, като молбата на родителя (настойника/попечителя) и мед. документ се 

съхраняват в личната папка на ученика при социалния педагог на училището; 

24.2. временно освобождаване от учебни занятия се извършва срещу издадена 

мед.бележка от личния лекар, заверена от мед. лице в училището; 

24.3. медицинските бележки се съхраняват от класния ръководител до края на 

текущата учебна година; 

24.4. освободените ученици са задължени да присъстват в учебните часове, без да 

участват в занятията. 

25. Учениците носят материална отговорност за повреждане на учебното 

имущество и за нанесени щети и възстановяват повредата в срок до 10 дни от 

установяване на щетата. Невърнати и унищожени книги, взети от училищната 

библиотека, се заплащат в троен размер в канцеларията на училището или се закупуват 

на пазарна или антикварна цена и се връщат на училищната библиотека. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

РАЗДЕЛ I 

ДИРЕКТОР 

1. Директорът като орган на управление на училището:  

1.1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището (при 

спазване на Инструкция № 1 на МОН и съответствие с Указание на МОН за 

контролната дейност, ЗПУО и Наредбите за ДОС); 

1.2. представлява училището пред органи, организации и лица, сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с 

предоставените му правомощия; 

1.3. осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

1.4. сключва и прекратява трудови договори с зам.-директора по учебната дейност, 

педагогическите специалисти, служителите и работниците в училището; 

1.5. обявява свободните работни места в БТ и в РУО – София-град, след 

овакантяването им; 

1.6. разпорежда се с бюджетните средства; 

1.7. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО 

и Наредбите за ДОС; 

1.8. организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им; 

1.9. подписва и подпечатва документите за преместване на ученици, за завършен клас, 

за професионална квалификация, съхранява училищния печат с държавен герб; 

1.10. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения в 

съответствие със ЗПУО и Наредбите за ДОС и на законите на страната; 

1.11. отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

училищна документация и съхранява учебната документация. 

1.12. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището; 

1.13. изготвя и утвърждава структурно разписание и щатно разписание на 

длъжностите; 

1.14. председател е на ПС и осигурява изпълнението на решенията му. 

2. Административните актове на директора могат да се отменят от министъра на 

образованието и науката. 

3. При изпълнение на служебните си задължения директорът се подпомага от 

зам.-директора по учебната дейност. 
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4. При отсъствието си за срок, по-малък от 30 календарни дни, директорът 

определя със заповед свой заместник от пед. персонал на училището. В заповедта се 

регламентират правата и задълженията на заместника. 

5. При отсъствие на директора за срок по-голям от 30 календарни дни, 

министърът на образованието и науката назначава негов заместник; 

6. При отсъствие на директора по здравословни причини предоставя се 

информация на началника на РУО - София-град. 

РАЗДЕЛ II 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Длъжността зам.-директора по учебната дейност може да се заема от лица, 

които не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 

престъпление, не са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от 

заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и 

учениците, определени с наредба на Министъра на образованието и науката, 

съгласувано с Министъра на здравеопазването. 

2. Зам.-директора по учебната дейност подпомага директора при 

организирането на учебната и административно-стопанската дейност на училището 

съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната 

длъжностна характеристика. 

3. Зам.-директора по учебната дейност подпомага директора, като: 

3.1. подготвя вариантите за организиране на УВП, разпределението на часовете от 

учебния план и учителите, които ще преподават; 

3.2. подготвя варианти на седмично разписание; 

3.3. изготвя училищните графици; 

3.4. осъществява контрол върху състоянието на училищната документация; 

3.5. попълва необходимите форми – образци за НСИ; 

3.6. подготвя необходимите заявки, справки, информации и др.; 

3.7. осигурява УТС, пособия и други за нуждите на УВР;  

3.8. участва при разработването на училищния бюджет, на училищните планове и 

правилници, щатно разписание, проектощата, списък-Образец № 1 и др.; 

1.9. организира и съдейства за решаването на въпросите от социално-битов 

характер; 

1.10. организира и контролира работата на административния и помощния 

персонал в училището; 
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1.11. води определена със заповед на директора задължителна училищна 

документация – книга за подлежащи на задължително обучение ученици, книга 

за контролната дейност на директора и пом.-директора и др.; 

1.12. организира и контролира изпълнението на текущите и основни ремонти; 

1.13. грижи се за обогатяването на МТБ и състоянието на сградата; 

1.14. отговаря за изпълнението на противопожарните изисквания, охраната и 

хигиената на труда, дейностите по евакуацията на учениците и персонала; 

1.15. председателства УКПППУ, оценка на риска и регистрирането на форми 

на училищен тормоз между учениците. 

РАЗДЕЛ III 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

1. Педагогическият съвет (ПС) на училището, като специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси: 

1.1. приема правилника за дейността на училището; 

1.2. приема училищния учебен план; 

1.3. избира формите на обучение; 

1.4. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението; 

1.5. определя начина на приемане на ученици в училището при спазване 

изискванията на нормативните актове; 

1.6. прави предложения до директора за награждаване на ученици и за налагане на 

наказания „преместване в друго училище до края на учебната година“; 

1.7. определя дейностите извън ДОИ и приема програми за осъществяването им. 

2. ПС на училището включва в състава си: зам.-директора по учебната дейност, 

учители, възпитатели, логопеди, психолози, арттерапевти, кинезитерапевти, социален 

педагог и мед. лице. 

3. ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора на училището. 

Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 2/3 от 

числения му състав. 

4. Решенията на ПС се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на 

не по-малко от 2/3 от числения му състав и могат да се отменят от самия ПС с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите или от министъра на образованието и 

науката. 

5. За всяко заседание на ПС се води отделен протокол от избран от ПС секретар. 

Протоколите се вписват в книга за протоколите от заседанията на ПС. 
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6. ПС изготвя и приема правилник за работа, чието спазване е задължително за 

членовете му. 

7. Не се допуска отсъствие от заседание на ПС без уважителни причини. 

Освобождаването става след отправена писмена молба до председателя на ПС и 

получено разрешение. 

8. ПС няма право да обсъжда и взема решения, които противоречат на ЗПУО и и 

Наредбите за ДОС. 

9. Веднъж на учебен срок ПС отчита изпълнението на взетите решения от 

предходните заседания. 

10. При провеждане на заседания на ПС, съвещания и други организационни 

мероприятия на учителите и възпитателите за обхвата на учениците се осигуряват 

дежурства от дежурните за деня. Същите носят отговорност за обхвата на учениците, 

опазване както на живота и здравето им, така и на училищната материална база.  

ГЛАВА ПЕТА 

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. В училището се води задължителна училищна документация ЗПУО и 

Наредбите за ДОС и сроковете за нейното съхранение 

2. Документите, които се ползват в училището, се издават по образци, 

утвърдени от МОН, и заверени от директора на училището. За издаване на дубликати 

се ползват образци, утвърдени от МОН. 

3. Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхраняването на 

задължителната училищна документация в училището се определят Наредба № 

8/11.08.2016 за информацията и документите в системата на предучилищното и 

училищното образование и с други нормативни актове. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

УЧИЛИЩНОТО ИМУЩЕСТВО. УЧЕБНИЦИ. БИБЛИОТЕКА. 

РАЗДЕЛ I 

УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО 

1. В съответствие със закона за счетоводството на 2 години в училището се 

извършва инвентаризация и брак на дълготрайните материални активи и нематериални 

активи на училищното имущество. 

2. Инвентаризацията се извършва по ред, определен от директора на училището, 

и назначаване на комисия със заповед и срок за изпълнение. 
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3. За съхранението на училищното имущество отговорност носи МОЛ – 

домакин, а главният счетоводител изготвя годишен счетоводен отчет за фактическото 

състояние на активите и води необходимата инвентарна документация. 

4. Персоналът на училището и учениците са длъжни да опазват училищното 

имущество и сграда на училището. 

5. Ученик, повредил училищното имущество, възстановява нанесената щета в 10-

дневен срок. 

6. При нанесена щета на училищно имущество и неустановен извършител 

повреденото имущество се възстановява от всички, които имат достъп до него. 

РАЗДЕЛ II 

УЧЕБНИЦИ 

1. В училището се използват одобрени от МОН учебници и помагала, които 

подпомагат училищното обучение. 

2. Учебниците в училището за учениците са безплатни и се осигуряват от МОН. 

РАЗДЕЛ III 

БИБЛИОТЕКА 

1. Всички ученици и педагогически специалисти имат право да ползват 

училищния библиотечен фонд. 

2. При преместване в друго училище или напускане на учебното заведение 

ученикът е длъжен да се издължи на библиотеката. 

3. При трайна загуба или повреда на библиотечен документ, ученикът/педагогът 

е длъжен да го възстанови, като го замени с идентичен такъв или като заплати в троен 

размер пазарната му цена. 

ГЛАВА СЕДМА 

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАЗДЕЛ I 

СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Работниците и служителите от училището имат право да се сдружават в 

синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и 

социалното осигуряване. 

2. Нови синдикални членове могат да се приемат само от служители при 

условията и реда на правила на синдикалната организация и ВПОРЗ в училището. 
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3. Нови синдикални членове могат да се приемат само от служители на 

постоянен трудов договор и от нова календарна година. 

ГЛАВА ОСМА 

РОДИТЕЛИ 

1. Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при 

обучението и възпитанието на техните деца. 

2. Родители или настойници, които не осигуряват присъствието на децата си в 

училище за времето, в което те подлежат на задължително обучение, се наказват с 

глоба съгласно ЗПУО. 

3. Родителите имат право да: 

3.1. изискват условия за пълноценно протичане на УВП в училището; 

3.2. получават пълна информация за обучението и възпитанието на техните деца; 

3.3. им бъде оказвано педагогическо съдействие и консултации от учителите и 

социалния педагог; 

3.4. създават свои органи – родителски активи (съвети), училищно настоятелство; 

3.5. подпомагат дейността на училището; 

3.6. да избират и бъдат избирани в своите органи; 

3.7. избират извънкласни и извънучилищни форми на обучение на своите деца; 

4. Родителите са длъжни да: 

4.1. изпращат децата си и осигуряват присъствието им в училище до навършване на 

16-годишна възраст; 

4.2. подпишат и представят в училището нотариално заверена декларация, че са 

запознати с училищния правилник, условията за организацията на учебно-

възпитателната работа и транспорт за учениците; за лицето или лицата, които 

ще приемат и предават ученика, а в случаите, когато няма такива – описание на 

маршрута от спирката до дома; 

4.3. доведат в уреченото време децата си на определената спирка за извозването им 

с училищния транспорт; 

4.4. уведомят своевременно възпитателя, който придружава учениците с автобуса, 

при невъзможност на ученика да посещава училище; 

4.5. се явят навреме на уговорената спирка, за да приемат децата си, като в тази 

връзка родителят: 

4.5.1. подлежи на санкция по ЗЗДт, ако не прибере ученика и не осъществи връзка 

с училище; 
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4.5.2. се задължава да заплати престоя на ученика в училището над нормативно 

определеното време при целодневна организация в касата на училището в 

тридневен срок от настъпването на събитието в размер на 10.00 лв. за 

астрономичен час; 

4.5.3. е запознат, че при повторно безотговорно нарушение на родителя ученикът 

се лишава от ползването на безплатен училищен транспорт. 

4.5.4. е запознат, че в училището се предлага специализирано хранене за 

учениците, дневното меню – за закуската, обяда и следобедната закуска, 

отговарящо на изискванията на Министерството на здравеопазването; 

4.5.5. е запознат, че не се разрешава внасянето на домашна или закупена отвън 

храна в кухненския блок и учебните помещения. 

4.6 оказват помощ и съдействие при обучението на децата си и да създават 

необходимите условия за това; 

5.6.1 присъства в училище или да осигури лице – близък или социален 

асистент, за оказване на помощ на педагогическите специалисти през 

междучасията в случаите, когато ученикът (предвид спецификата на 

заболяването си) изпада в емоционално-психични и/или депресивни състояния, 

при които с неконтролираните си поведенчески отклонения заплашва здравето 

на своите съученици и учители, както и собствените си живот и здраве. 

4.6. посещават родителските срещи, да поддържат връзка с кл. ръководител, 

учителите и специалистите, за да се осведомяват за състоянието на детето си;  

4.7. присъстват по покана на председателя на УЕПЛР в заседания на екипа относно 

техните деца; 

4.8. се явяват в училище своевременно при повикване от класния ръководител, 

възпитателя или медицинския специалист и да оказват съдействие при 

възникнал здравословен проблем; 

4.9. се явяват в училище своевременно при повикване от класния ръководител, 

възпитателя или специалист от терапевтичния екип и да оказват съдействие при 

възникнал емоционално-поведенчески проблем; 

3.12. създават добри навици за учебен труд у своите деца; 

3.13. контролират редовно детето си да и проверяват ученическата му книжка и да 

удостоверяват това с подписа си; 

3.14. уведомяват писмено кл. ръководител чрез заявление до директора на 

училището при отсъствие на детето по семейни причини до 3 дни в учебната 

година; 
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3.15. подбират, обсъждат и контролират телевизионните предавания, които гледа 

детето им; 

3.16. дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, 

учителите и училищната институция; 

3.17. оказват помощ и контрол на децата си; 

3.18. посещават училищните мероприятия и да съдействат за провеждането им. 

3.19. изпращат детето си на училище в добър и приличен външен вид и в добро 

здравословно състояние; 

3.19.1. След отсъствие на ученик поради заболяване, родителят е длъжен да 

представи медицински документ, удостоверяващ доброто здравословно 

състояние на ученика; 

3.20. осигуряват всички необходими принадлежности за своите деца (дрехи, 

санитарно- хигиенни материали, учебни пособия и др.). 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ. 

1. Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят съгласно КТ, 

длъжностните характеристики и правилника за вътрешния трудов ред на училището. 

2. За изпълнението на възложената работа обслужващият персонал се отчита на 

училищното ръководство и на домакина на училището. 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1. Финансирането на дейността на училището се осъществява със средства от 

държавния бюджет чрез МОН и средства, осигурени по Проект BG05M2ОP001-3.003-

0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, на Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“. 

2. Размерът на бюджетните средства, делегирани от държавата, се определят по 

Единен разходен стандарт за ученик, а размерът на средствата за Проект „Подкрепа за 

равен достъп и личностно развитие“ на МОН по ОП НОИР, се определят с определен 

бюджет от същия, осигурен от МОН. 

3. Чрез средства по Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен 

достъп и личностно развитие”, на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ се осигуряват средства за заплати и осигуровки на назначения по 

проекта персонал, за транспорт и хранене на учениците, за терапевтична, 

рехабилитационна и други дейности. 
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4. Директорът на училището разработва проект за бюджет в съответствие с 

бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган за одобрение. 

5. Дейността на училището може да се подпомага и под формата на дарения, 

спонсорство, благотворителни и др. дейности. 

ГЛАВА EДИНАДЕСЕТА 

ТРАНСПОРТ 

1. Във връзка с Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и 

личностно развитие”, на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ училището осигурява транспорт за учениците с отдалечено местоживеене и 

същият се финансира от бюджета на Проекта за периода на неговото действие.  

2. Ученици, преместени в училището след началото на учебната година и след 

изготвянето на транспортната схема, могат да бъдат включени за транспортиране само 

при наличие на свободни места, без промяна на утвърдените спирки по маршрута. 

3. В случаите, когато ученикът (предвид спецификата на заболяването си) 

изпада в емоционално-психични и/или депресивни състояния, при които с 

неконтролираните си поведенчески прояви заплашва здравето на своите съученици и 

учители, както и собствените си живот и здраве, екипът УЕПЛР препоръчва на 

родителите (настойниците/попечителите), като се мотивира писмено, ученикът да не 

бъде транспортиран с училищния транспорт. 

4. Ученици, които не са включени в целодневна форма на обучение могат да 

ползват училищния транспорт само в едната посока (сутрин или след приключване на 

учебния ден, съобразно индивидуалния учебен план и индивидуалния график за учебни 

и терапевтични занятия 

5. Училищният персонал – педагогически и непедагогически, с изключение на 

придружителите на ученици, утвърдени със Заповед на Директора, не ползват 

осигурения по Проекта транспорт. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

1. Настоящият Правилник е приет на заседание на ПС – Протокол № 

1/01.09.2004 г., актуализиран на заседание на ПС – Протокол № 8/12.09.2016 г., 

актуализиран на основание Заповед № 0451-02/20.02.2017 г на Директора на ІV ПУИ и 

влиза в сила от 01.03.2017 г. съгласно Заповед № 0453-02/23.02.2017 г. Подлежи на 

актуализиране при промяна на нормативната база. 

2. Правилникът може да бъде променен само от органа, който го е гласувал – ПС. 
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3. Изготвянето на правилника е съобразено с числеността на персонала и 

специфичните училищни дейности. 

4. Правилникът е изготвен в съответствие със ЗПУО и Наредбите за ДОС. 

5. При изготвянето на правилника са използвани и спазени действащите към 

момента нормативни документи. 

6. ПС взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този 

правилник. 

7. Всички работници, служители и ученици са равни пред училищния 

правилник. 

8. Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, 

педагогическия и непедагогически персонал, учениците и техните родители. 

9. С настоящия правилник са запознати педагогическият и непедагогическият 

персонал на училището, учениците и техните родители. 

10. Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата 

дисциплина и за неговото неспазване работниците, служителите и учениците носят 

дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ и ЗПУО. 
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