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ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - 

ЛОВЕЧ 

 

ПРАВИЛНИК 

 
 

ГЛАВА ПЪРВА 

Общи положения 

 

Чл.1. Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч е част от 

държавната образователна система, която чрез дейността си осигурява:  

-   овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание; 

- усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, 

добродетели и култури; 

- развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; 

- духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; 

- завършване на основното и средно образование съгл. ЗПУО ; 

- изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като 

български гражданин уважава законите, правата на другите, техният език, 

религия и култура. 

 

Чл.2. ППМГ – Ловеч носи отговорност за спазване на единните държавни 

образователни стандарти и осъществяване на държавната образователна 

политика. 

(1) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ 

за завършен предходен клас или степен на образование. 

(2) Учениците нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да 

придобиват образование от една и съща степен. 

 

Чл.3.(1) Образованието в ППМГ е светско. Не се допуска налагането на 

учениците на идеологически и религиозни доктрини. 

(2) Религиите се изучаваят в исторически, философски  и културен план чрез 

учебното съдържание на различни учебни предмети. 

(3) Светското образование  не допуска налагането на идеологически и 

религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, 

народност, етническа  принадлежност и религия. 

 

Чл.4. Обучението и възпитанието на учениците в ППМГ се провежда на 

книжовен български език. 

 

Чл.5. (1) Учениците на ППМГ ползват правото си на безплатно образование, 

като: 

 не заплащат такса за училищно обучение в рамките на държавните 

образователни стандарти; 

 ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на 

интересите и способностите си. 
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ГЛАВА ВТОРА 

Права и задължения на училището 

 

Раздел I 

Общи разпоредби 

 

Чл.6.  (1) По смисъла на ЗПУО ППМГ-Ловеч е общинско училище и прилага 

система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището: 

1. на второстепенен разпоредител с бюджет 

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. 

между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет; 

3. да се разпорежда със средствата на училището; 

4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, 

преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на 

учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, 

определени с подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на 

учебния план. 

ППМГ  притежава: 

- наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на 

адреса на дирекцията му; 

- собствен кръгъл печат и печат с държавния герб; 

- банкова сметка и счетоводен баланс; 

- номер и шифър по Единния класификатор на поделенията, организациите и 

учрежденията. 

(2) Като юридическо лице училището: 

1. Притежава собствено движимо и недвижимо имущество и се разпорежда с 

него; 

2. Предоставя собственото си имущество под  наем; 

3. Може да извършва педагогически услуги и производствено- стопанска 

дейност, ако това не е във вреда на образователния процес и са спазени 

санитарно- хигиенните стандарти и нормативни документи; 

4. Училището се разпорежда самостоятелно с бюджетните и 

извънбюджетните си средства; 

5. Създава и натрупва фондове, включително и във валута; 

6. Патентова и продава продукти от своята дейност; 

7. Определя вътрешната си структура; 

8. Подбира кадрите си; 

9. Избира начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните 

актове; 

10. Определя организацията, методиката и средствата на обучение и 

възпитание; 

11. Издава държавни документи за завършен клас и образователна степен; 

12. Сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и 

чужбина, без да нарушава държавните интереси и нормативната база. 



 3 

(3) Като юридическо лице училището носи отговорност за:  

1. Изпълнението на държавните образователни стандарти, засягащи неговата 

дейност; 

2. Поетите задължения при приемането на учениците; 

3. Създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на 

учениците по време на обучението и на територията си; 

4. Законосъобразното изразходване на бюджетните и извънбюджетни 

средства и опазването на материално-техническата база; 

5. Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в 

страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-

възпитателния процес. 

 (4)Като юридическо лице училището се представлява от директора, чиито 

права и задължения се уреждат със ЗПУО и настоящия правилник. 

 

Раздел II 

 

ППМГ  като профилирано общообразователно училище 

 

Чл.7. ППМГ като общообразователно училище осигурява три степени на 

общо образование – основно, средно и профилирано. 

 

Чл.8. Срокът за обучение в ППМГ, като профилирано училище, се определя 

съгласно действащия учебен план и решение на ПС. 

 

Чл.9. Приемането на ученици става по ред, определен с наредба от 

Министъра на МОН. 

 

Чл.10. ППМГ задължително осигурява завършването на основно образование 

съгласно действащите нормативни документи. 

 

Чл.11. Ученици могат да бъдат премествани от друга гимназия в ППМГ или 

от един гимназиален клас в съответствие с образователните стандарти. Редът за 

полагане на приравнители изпити  и техният брой се определя от директора на 

ППМГ, съобразно разликите в учебните планове за всеки отделен клас. 

 

Чл.12. Учениците могат да се преместват в друга паралелка или училище със 

същия профил по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни 

дни преди приключване на всеки учебен срок. При смяна на профила учениците 

могат да се преместват след успешно завършен клас и полагане на 

приравнителни изпити при условия и ред, определени от приемащото училище. 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

Организация на училищното обучение 

 

Раздел  I 

Форми на обучение 

Чл.14. (1) Учебно-възпитателният процес в ППМГ се организира в следните 

форми на обучение: 

 1. дневна; 

2. самостоятелна; 

 (2)  1. Обучението в дневна форма се организира в паралелки и 

групи. 

 2. Обучението в самостоятелната форма се организира за отделен 

ученик. 

Чл. 15.  Формата на обучение се избира от ученика при условията на 

чл. 12 от ЗУПО. 

 

Чл. 16. (1) В самостоятелна форма може да се обучават: 

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 

причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната 

експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се 

обучават в дневна форма; 

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или 

родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО; 

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години. 

 (2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен 

план. 

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен 

план за дневна форма. 

Чл. 17. (1) Организацията на обучението в дневна и самостоятелна форма 

на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на 

обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за 

организацията на дейностите в училищното образование. 

(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при 

условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяването на 

резултатите от обучението на учениците. 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

Раздел ІІ 

 

Организационни форми 

 

Чл.18. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове. 

(2) Продължителността на обучение в един клас е една учебна година. 

(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри. 

 

Чл.19. (1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на 

паралелки. 

(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на 

българската азбука, които се поставят след номера на класа. 

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката 

може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни 

паралелки или да се организира индивидуално обучение. 

(4) Могат да се организират и сборни групи за извънкласни дейности в 

областта на изкуствата и спорта. 

 

Чл.20. (1) Броят на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи 

се определят с държавен образователен стандарт. 

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от 

директора на училището при спазване стандартите на ал. 1 и 2. 

(3) В началото на учебната година директорът определя със заповед 

класните ръководители на всички паралелки. Класният ръководител 

организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците 

и води задължителната училищна документация на съответната паралелка. 

 

Раздел ІІІ 

 

Учебно време 

 

Чл.21. (1) Училищното образование се организира в учебни години. 

(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни 

дни и учебни часове, както и ваканции. 

(3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 

септември, а в случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия 

следващ работен ден. 

 (4) Продължителността на учебните занятия в ППМГ е в съответствие 

с приетия учебен план. 

(5) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици. 

(6) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни. 
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(7) Учебните занятия са с продължителност не повече от 38 и не по-

малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока. 

 

Чл.22. За всяка учебна година министърът на образованието и науката 

определя със заповед: 

1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната; 

2. неучебните дни; 

3. началото и края на втория учебен срок. 

 

Чл.23. (1) Броят на задъжителните учебни часове на една учебна седмица не 

може да бъде повече от: 

1. тридесет учебни часа – в V, VІ и VІІ  клас; 

2. тридесет и два учебни часа – в VІІІ ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас; 

 (2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните 

занятия извън броя на задължителните учебни часове. 

 

Чл.24. (1) Организацията на учебния ден в ППМГ е полудневна и включва от 

4 до 7 задължителни учебни часа. 

(2) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с 

психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното 

разписание се разработва в съответствие с наредба на Министъра на 

здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно 

от 3 дни преди започване на учебната година. 

 

Чл. 25. Почивките между учебните часове са между 10 и 20 минути. 

 

Чл. 26. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за 

учебни със заповед на министъра на образованието и науката 

 (2) В случай на разместване на почивните дни през годината на 

основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са 

неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, 

освен когато учениците са във ваканция. 

(3) Кметът на общината след съгласуване с началника на РУО може да 

обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в 

случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за 

отбелязване на празника на общината. 

(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и 

при необходимост началникът на РУО създава организация за 

преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание. 

 

Чл 27.  За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на  

регионалните управления по образованието и съвместно с общината, 

училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни 

образователни възможности, като организира и провежда:  
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1. индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на 

ученика; 

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през 

ваканциите; 

3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните 

потребности и с интересите на ученика; 

4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно 

възрастта и интересите на ученика. 

 

Раздел ІV 

Съдържание на училищното обучение 

Чл.28. Общообразователната подготовка е основата на учебното съдържание 

в ППМГ– Ловеч. 

Чл.29.(1) Общообразователната подготовка е задължителна, 

задължителноизбираема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява 

чрез учебни предмети, групирани в културнообразователни области, както и в 

други области и дейности. 

(2) Задължителната подготовка осигурява постигането на 

общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. 

Общообразователният минимум по учебните предмети от културно- 

образователните области включва задължителните знания, умения и 

компетенции, гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка. 

(3) Задължителноизбираемата подготовка осигурява усвояването на знания и 

умения на по-високо равнище по група учебни предмети от културно- 

образователните области, съобразно интересите и индивидуалните възможности 

на учениците. 

(4) Профилираната подготовка осигурява усвояването на знаия и умения на 

по-високо равнище по група учебни предмети от културно- образователните 

области. Профилираната подготовка започва от XI клас и продължава до XII 

клас, съгласно училищния учебен план на ППМГ. 

(5) Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните 

предмети от културно-образователните области и дейности, предложени на 

учениците по избор, и се провежда извън задължителните учебни часове. 

(6) Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през 

свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на 

специфични  интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, 

науката, техниката и спорта. 

 

Чл.30. Цялостната училищна дейност в ППМГ се осъществява в съответствие 

с приетите училищен план и учебна програма, определящи съдържанието и 

организацията на училищното обучение и структурата и обема на учебното 

съдържание по всеки учебен предмет и за всеки клас. 

 

Чл.31. Усвояването на знанията и придобиването на умения от учениците се 

подпомага от учебници и учебни помагала. Стандартите към съдържанието и 
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качествата им се определят съгласно съответните държавни образователни 

стандарти. 

 

Чл.32. Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, 

включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети 

по класове; годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните 

предмети по задължителната , задължителноизбираемата и 

свободноизбираемата подготовка, график за учебната година и описание на 

организацията на обучението в училището. Училищният учебен план се 

разработва за цялата степен на обучение, приема се с решение на ПС и се 

одобрява от началника на РУО на МОН. 

 

Чл.33. Учебните програми за задължителна и профилирана подготовка се 

утвърждават от министъра на образованието и науката. Учебните програми по 

ЗИП се съгласуват с експертите и се утвърждават от началника на РУО, а тези за 

СИП – от директора на училището. 

 

 

Раздел V 

Форми на проверка и оценка 

 

Чл.34. Оценяване на резултатите от обучението на учениците 

 (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите 

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

реализация. 

(2) Основните цели на оценяването са: 

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и 

определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда 

от подкрепа; 

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, 

насочени към подобряване качеството на образование. 

(3) Оценяване се извършва: 

1. в процеса на обучение; 

2. в края на клас или на етап от степен на образование; 

3. при завършване на степен на образование. 

Чл. 35. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от 

тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация 

за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой 

точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки. 

(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати 

от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, 

държавния образователен стандарт за профилираната подготовка и/или с 

държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по 
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професия и/или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул 

за съответния клас. 

 

 (4) Изпитите са: 

1. приравнителни; 

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

3. за промяна на оценката; 

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в 

учебната програма по учебен предмет за определен клас; 

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с 

държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за определен 

етап от степента на образование и/или с държавния образователен стандарт за 

придобиване на квалификация по професия; 

6. държавни зрелостни. 

Чл. 36. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 

1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител; 

2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от 

обучаващия учител. 

(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на 

училищното обучение може да е: 

1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна; 

2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко 

области; 

3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище; 

4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки; 

5. индивидуално – за отделен ученик. 

(3) В края на VІІ и Х клас се провежда национално външно оценяване за 

установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, 

определени с държавния образователен стандарт за общообразователната 

подготовка. 

(4) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за 

публичност, прозрачност и ежегоден анализ на резултатите от националните 

външни оценявания, който се използва за разработване на политики и мерки за 

гарантиране на устойчиво повишаване на качеството на образованието. 

(5) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните 

предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията 

и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 37. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. 

(2). Оценките, които може да се поставят, са „отличен /6/“, „много добър 

/5/“, „добър/4/“, „среден /3/“, „слаб /2/“. 

(3). В случаите когато количественият показател не се определя като цяло 

число, качественият показател се определя при условията на държавния 
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образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. 

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват 

към оценките по ал. 2. 

(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ и в края на Х 

клас, както и от държавните зрелостни изпити и от държавния изпит за 

придобиване на професионална квалификация може да се изразяват само с 

количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по 

ал. 2. 

Чл. 38. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на 

оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се 

определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците. 

 

Раздел VI 

Завършване на клас и степен 

 

Чл.39. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-

малко „среден /3/“ по всички учебни предмети или модули, предвидени в 

училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите 

учебни часове. 

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в 

следващия клас. 

Чл. 40. (1) Ученик, който има годишна оценка „слаб /2/“ по учебен предмет 

или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул 

при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно 

изпита за промяна на оценката, повтаря класа. 

Чл. 41. Ученик от XII клас, който има годишна оценка „слаб /2/“ по един или 

по няколко учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил 

успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява 

на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при 

условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 42.(1) Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се 

обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които 

има оценка „слаб /2/“. 

 (2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се 

удостоверява с ученическа книжка. 

Чл. 43. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно 

образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. 

Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен 

на образование, както и на обучение за придобиване на професионална 

квалификация. 
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(2) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършили обучението си в VII клас, 

получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да 

продължат обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение. 

Чл. 44. (1) Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение 

за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава 

право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно 

образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация. 

(2) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършили обучението си в X клас, 

получават 

удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да продължат 

обучението си в ХІ клас и на професионално обучение. 

Чл. 45. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и 

придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит 

за придобиване на професионална квалификация. 

(2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява 

профилирана подготовка, придобиват средно образование след успешно 

полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет 

Български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по 

профилиращ учебен предмет. 

Чл. 46. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома 

за средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно 

образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието или 

за професионално обучение. 

(2) По свое желание лицето може да получи европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация и/или приложение към 

дипломата за средно образование на чужд език – английски, френски или 

немски. 

Чл. 47. Явяването на задължителните държавни зрелостни изпити се 

осъществява съгласно ЗПУО. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

Участници в учебно - възпитателния процес 

 

Раздел I 

Учители /чл.219-247 от ЗПУО/ 

 

Чл.48. (1)Учителските длъжности са: 

1. учител; 

2. старши учител; 

3. главен учител.  

  

(2) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на 

учителите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа 
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степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се 

запазват при прекратяване на трудовото правоотношение. 

(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са 

учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата 

професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането 

им. 

(4) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата 

професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно 

развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. 

(5) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за 

придобиване на степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на 

педагогическите специалисти се определят с държавния образователен стандарт 

за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

Чл. 49. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на 

дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с 

професионалния им профил, със стандартите за изпълнение на длъжността, 

както и със стратегията за развитие на училището.  

(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, 

определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния 

състав задължително се включват: 

1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато 

той е различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното 

управление на образованието, както и родител от обществения съвет – при 

атестиране на директорите; 

2. представители на работодателя, на регионалното управление на 

образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и 

другите педагогически специалисти. 

(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени 

в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, 

критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния 

образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и 

за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания 

педагогически специалист. 

(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с 

атестационната комисия: 

1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка; 

2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на 

получилия ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист; 

3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и 
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организационна подкрепа; 

4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен 

срок от провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване 

на методическа подкрепа. 

(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една 

година след предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3. 

(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето 

се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на 

труда. 

(9) При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-

ниската се прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3. 

 

 

Чл.50. (1)/219 от ЗПУО/ Педагогическите специалисти имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния 

процес съобразно принципите и целите, определени в този закон; 

3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската 

градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие; 

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на 

служебните си задължения; 

5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в 

съответствие с държавните образователни стандарти; 

2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на 

образователния процес и на други дейности, организирани от институцията; 

3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите 

участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и 

партнират със заинтересованите страни; 

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на съответната институция и специфичните 

потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване 

качеството на образованието им. 

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 

родителите, административните органи и обществеността. 

5. След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният 

ръководител уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага 

грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините 

за отсъствията. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на 

класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка. 

 

 

Раздел II 
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УЧЕНИЦИ /чл.171-198 от ЗПУО/ 

Основни права и задължения 

Чл. 51. (1), съответно учениците имат следните права: 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна 

среда; 

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 

3. да избират профила и професията; 

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от 

училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 

5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията си; 

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование 

и/или професия; 

9. да участват в проектни дейности; 

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите и за факултативните учебни часове; 

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането 

при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в 

т. ч. училищния учебен план; 

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното 

самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги 

засягат, както и при участие в живота на общността; 

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво 

паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение 

на учениците. 

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, 

определени от Министерския съвет. 

14. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в 

следните случаи: 

(1.) по медицински причини – при представяне на медицински документ и 

след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което 

полага грижи за детето; 

(2.) поради наложително участие в друга дейност – при представяне на 

документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, 

конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след 

писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което 

полага грижи за 

детето; 

(3.) до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 

въз основа на писмена молба от родителя/представителя на детето/лицето, което 

полага грижи за детето; 
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    (4.) до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 

въз основа на решение на педагогическия съвет. 

Чл. 52. (1) Учениците имат следните задължения: 

1. да спазват правилника за дейността на ППМГ; 

2. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 

3. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да 

допринасят за развитие на добрите традиции; 

4. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не 

прилагат физическо и психическо насилие; 

5. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на 

училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с 

облекло и във вид съгласно стандартите на училищния правилник; 

6. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи 

изделия, алкохол и наркотични вещества; 

7. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност; 

8. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 

9. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти 

ученическата си книжка и бележника за кореспонденция; 

10.  да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 

11.  да спазват правилника за дейността на институцията; 

12.  да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното 

протичане на учебните часове; 

13.  да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове. 

(2) Правилникът за дейността на институцията може да предвиди и други 

права и задължения за учениците, доколкото те не противоречат на този 

правилник. 

Чл. 53. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за 

завършване на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато: 

1. се премества в друго училище; 

2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал 

училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца; 

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна 

форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна 

възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или 

районна администрация, регионалното управление на образованието и органите 

за закрила на детето. 

 

Чл. 54. (1) Всяко училище има етичен кодекс на училищната общност, който 

се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, 

настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в 

правилника за дейността на училището. 
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(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и 

се поставя на видно място в училищната сграда. 

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. 

Чл. 55.  На учениците в системата на предучилищното и училищното 

образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. 

Чл. 56. Кариерното ориентиране в училищното образование включва 

взаимнодопълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, 

посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния 

самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване 

на връзка между училището и пазара на труда. 

Чл. 57. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите 

и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на 

науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и 

здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. 

Чл. 58. Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез 

училищна библиотека и гарантира свободен достъп до информация на 

учениците от различни документални източници в библиотечния фонд и в 

глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за 

търсене и ползване на информация. 

Чл. 59. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на 

учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за 

здравословен начин на живот. 

Чл. 60.(1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за 

високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за 

приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

 (2) Директорът на ППМГ - Ловеч след решение на педагогическия съвет със 

заповед може да учредява награди за децата и учениците. 

  

Чл. 61. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и може да 

включват: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище; 

3. консултиране на ученика с психолог или с педагогически съветник; 

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и решаване на конфликти; 

5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество); 

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 
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Санкции на учениците 

 

Чл. 62. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в този правилник, в 

нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на 

училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на 

учениците, може да се налагат следните санкции: 

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час. Отсраненият ученик е длъжен да се 

яви и регистрира при педагогическия съветник. 

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 

нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато 

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

училище до отпадане на основанието за отстраняването му. 

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след 

отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за 

преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят. 

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

преодоляване на проблемно поведение. 

Чл. 63. (1) Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не 

се прилага, когато това налага промяна на профила, професията или 

специалността. 

(2) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

(3) Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО, както и санкциите 

„предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в друго 

училище“ не се налагат на учениците в класовете от началния етап. 

(4) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна 

форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни 

нарушения. 

(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл. 64. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една 

санкция. Мерките по чл. 63/199 от ЗПУО/, ал. 2 и 3 се налагат независимо от 

санкциите по чл.63, ал. 1. 
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(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и 

обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и 

възрастовите и личностните особености на ученика. 

Чл. 65. (1) Санкциите са срочни. 

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото 

училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, 

„преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди 

края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата 

учебна година. 

Чл. 66. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото 

училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено 

предложение на класния ръководител, а всички останали санкции  със заповед 

на директора по предложение на педагогическия съвет. 

(2) Мярката по чл. 63, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

Чл. 67. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 63, ал. 

1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 63, ал. 1, т. 

3 – 5 и съответните териториални структури за закрила на детето. 

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

представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а 

непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на 

родителите си. 

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

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

конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в 

присъствието на психолог или на педагогически съветник. 

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази 

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

и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО 

се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

Чл. 68. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението. 

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за 

налагането й. 

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на 

родителя му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ 

– и на началника на регионалното управление на образованието. 

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред 

органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 



 19 

Чл. 69. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния 

картон и в бележника за кореспонденция на ученика. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, 

продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени 

със заповед на началника на регионалното управление на образованието. 

(3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в 

друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна 

форма в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от 

правото да получава стипендия за отличен успех. 

(4) При налагане на мярката по чл. 63, ал. 2 ученикът няма право да напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението 

на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на 

мотивацията и социалните им умения за общуване. 

Чл. 70. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, 

или предсрочно по реда, по който са наложени. 

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в 

друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“ той може 

да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е 

преместен. 

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на 

ученика. 

 

Чл. 71. Класифицирането и редът за установяване на нарушенията по този 

правилник и определянето на наказанията  се определят по значимост в 3 групи. 

(1) В І-ва група се определят нарушенията, засягащи само личността на ученика-

нарушител и  се наказват по чл. 63, ал.1, т.1 и/или т.2 “забележка”, както следва: 

1. Системни закъснения за учебен час; 

2. Системно неизпълнение на учебни задължения (неизпълнение на домашни и 

други самостоятелни задачи, неносене на учебни пособия – тетрадки, учебници, 

химикалки, екип по физическо възпитание, пособия по изобразително изкуство 

или музика и др., отказване на отговор на зададен въпрос, нарушаване на 

дисциплината в час, и т.н.). Регистрираните в дневника на класа неизпълнения на 

учебните задължения служат като доказателство за извършено нарушение; 

3. преписване, подсказване или искане на помощ от съученик по време на 

контролни работи, тестове и/или писмени изпити. Правенето и/или използването 

на “пищови” по време на контролни работи, тестове и/или писмени изпити; 

4. Допуснати над  5 неизвинени отсъствия. 

 

(2)  Във ІІ-ра група се определят нарушенията, засягащи интересите на други 

участници във възпитателно-образователния процес, и се наказват по чл.63, ал.1, 

т.3. ” предупреждение за преместване в друго училище”, както следва: 

1. Всички повторни нарушения от І-ва група; 

2. Грубо отношение към съученик; 

3. Сбиване; 
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4. Използване на възпламеняващи средства – бомбички-“пиратки”, кибрит, 

запалки и др. в сградата и района на училището; 

5. Неумишлено рушене на училищна или друга собственост; 

6. Употреба на алкохол и/или тютюнопушене; 

7. Арогантно отношение към учител или служител; 

8. Неподчинение на дежурен учител по повод на изпълнение на задълженията му; 

9. Плагиатство – представянето за своя оригинална работа на идеите или текста, 

написан от някой друг. Тук се включват домашните или други работи, които се 

оценяват, като лично творчество на ученика. 

10. Всеки опит за измама. 

11. Допуснати над 10 неизвинени отсъствия. 

 

(3) В ІІІ-та група се определят нарушенията с висока степен на значимост,  

засягащи други личности и/или уронващи авторитета на училището, и се наказват 

по чл.63, ал.1, т.4 и т.5 ”преместване в друго училище до края на учебната 

година”, както следва: 

1. Всички повторни нарушения от ІІ-ра група; 

2. Умишлено рушене на училищната собственост и всички прояви на вандализъм; 

3. Отнемане на чужди вещи. 

4. Неправилно вписване на данни в официални удостоверителни документи; 

5. Използване на неистински документи или документ с невярно съдържание. 

6. Поведение, накърняващо силно достойнството на учител, служител или ученик 

на училището; 

7. Допуснати над 15 неизвинени отсъствия. 

 

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА  

Родители /чл.208-210 от ЗПУО/ 

Чл. 72. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и 

училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, 

обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на 

ученика го прави необходимо. 

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за 

кореспонденция. 

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната 

поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката. 

Чл. 73. Родителите имат следните права: 

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието 

на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската 

градина и в училището и за приобщаването им към общността; 

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с 

учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време 

или в друго удобно за двете страни време; 

3. да се запознаят с училищния учебен план; 

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 
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решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

5.най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и 

консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното 

ориентиране и с личностното развитие на децата им; 

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището; 

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 

Чл. 74. (1) Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното образование в 

училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на 

ученика; 

2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в 

училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на 

училищните правила; 

3. да спазват правилника за дейността на училището;  

4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

5. да участват в родителските срещи; 

6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг 

педагогически специалист в подходящо за двете страни време. 

(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение са 

длъжни да гарантират и да осигурят необходимите условия за обучение, 

учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и 

подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на 

детето. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

Управление и ресурсно осигуряване 

 

Чл. 75. (1) Орган за управление и контрол на държавните и общинските 

институции в системата на предучилищното и училищното образование е 

директорът. 

(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява ППМГ - Ловеч. 

Чл. 76. Директорът на ППМГ - Ловеч организира и контролира цялостната 

дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

Чл. 77. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

(2) Административните актове на директора на ППМГ-Ловеч могат да се 

оспорват по административен ред пред: 

1. министъра на образованието и науката; 

2. началника на регионалното управление на образованието  

 (3) Административните актове на директорите на институциите по ал. 2 могат да 

се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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Чл. 78. При управлението и контрола на учебната, спортната и административно-

стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко 

заместник-директори. 

Чл. 79. (1) При отсъствие на директора на ППМГ – Ловеч за срок, по-малък от 60 

календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен 

случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед 

педагогически специалист от училището. Заповедта се издава от директора, а при 

невъзможност – от съответния орган по чл. 217, ал. 1, т. 4. от ЗПУО.  

(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният 

орган по чл. 217 от ЗПУО, ал. 1 – 4 сключва трудов договор с друго лице за 

временно изпълняване на длъжността „директор“. 

Чл. 80. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни 

педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически 

специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа. 

(3) Директорът на ППМГ-Ловеч е председател на педагогическия съвет. 

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 

участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското 

лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица. 

(5) Директорът на ППМГ - Ловеч в качеството си на председател на 

педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на 

настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя 

възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат 

обсъждани. 

Чл. 81. (1) Педагогическият съвет на ППМГ-Ловеч: 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с 

приложени към нея план за действие и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на училището; 

3. приема училищния учебен план; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи; 

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

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

съответните санкции в предвидените в този закон случаи; 

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 

13. определя ученически униформи; 

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс 

на училищната общност; 

15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за 

подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение; 
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16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и 

обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага 

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните 

резултати; 

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

(2) Педагогическият съвет на ППМГ-Ловеч изпълнява правомощията по ал. 1 

съобразно предмета на дейността си. 

(3) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата 

на училището. 
 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ /чл.265-270/ 
 

Чл. 82. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището 

и за граждански контрол на управлението му. 

Чл. 83. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва 

един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на 

родителите на деца и ученици от ППМГ Ловеч.  

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, 

свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на 

представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения 

съвет. 

(3) Представителите на работодателите се определят от областния управител по 

предложение на представителните организации на работодателите. 

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три 

години. 

Чл. 84. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти 

годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата 

участват поне трима представители на ученическото самоуправление. 

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на ППМГ-

Ловеч участва и представител на настоятелството. 

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

ППМГ-Ловеч, на регионалното управление на образованието, експерти, на 

работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други 

заинтересовани лица. 
 

Чл. 85. (1) Директорът на ППМГ-Ловеч има право да присъства на заседанията на 

обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя 

всички сведения и документи, необходими за дейността му. 
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(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 

обществения съвет за свикването му. 

Чл. 86. (1) Общественият съвет в ППМГ-Ловеч: 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на 

директора за изпълнението й; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по 

чл.82, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното 

оценяване на училищата; 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директора при условията 

и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните 

комплекти; 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием; 

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната 

общност. 

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се 

връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При 

повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и 

взема окончателно решение. 

Чл. 87. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на 

обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на 

образованието и науката. 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл.88. Училищното настоятелство на ППМГ е обществен орган за 

подпомагане дейността на училището. 

(1). С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство може 

да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, 

училищни символи и ритуали. 

(2) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при 

необходимост на регионалните управления на МОН. 

(3) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на 

училищното настоятелство. 
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Чл.89. Настоятеството може да реализира приходи за подпомагане 

издръжката и развитието на материално-техническата база, в съответствие с 

нормативните актове. 

Чл.90. Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в 

противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всичките 

нейни форми на проявление. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящият правилник влиза в сила от 15.09.2016 г. и всички ученици, 

учители и родители удостоверяват с подпис, че са запознати със съдържанието 

му. 

 

 

 

 


