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Глава І. Обща част 

Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред се издава на основание чл. 

181 от Кодекса на труда и е утвърден от директора на училището на със Заповед № 

782-163 / 02.09.2016 г. 

(2) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред урежда и конкретизира правата и 

задълженията на всички служители и работници, страна по индивидуално трудово 

правоотношение с работодател в ОУ „Васил Левски”, наречени по-долу служителите. 

(3) Правилник за вътрешния трудов ред урежда и въпросите, свързани с организацията 

на трудовия процес, осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, 

стимулираща повишаването на ефективността на труда. 

Чл. 2. (1) Разпоредбите на Правилника имат нормативен характер. Той урежда въпроси 

неуредени с повелителните разпоредби на нормативен акт и попадащи в 

компетентността на работодателя. 

(2) Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за целия училищен персонал. 

(както за учителите, служителите, работниците, така и за работодателя.) 

(3) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, 

намиращи се на територията на училището. 

(4) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, 

които са определени от друг работодател да изпълняват временно или постоянно 

своите задължения на територията на училището. 

(5) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага на цялата територия на 

училището. 

(6) По смисъла на Правилника за вътрешния трудов ред територията на училището 

включва всички корпуси на сградата, училищния двор и прилежащите площи. 

Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред е изработен в съответствие с 

разпоредбите на Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по прилагането 

на Кодекса на труда, ЗПУО, нормативните документи, прилагани в системата на средно 

образование и Правилника за дейността на на ОУ “В. Левски” при спазване 

изискванията на чл. 37 от Кодекса на труда. 

Чл. 4. С разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред са запознати 

работниците и служителите на училището и той е неразделна част от индивидуалните 

трудови договори. 

Чл. 5. Правилникът за вътрешния трудов ред е поставен постоянно на 

информационното табло в учителската стая на училището. 
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Глава ІІ. Специална част 

 6. (1) Училището през учебната година се отваря в 6.45 часа от дежурния учител. 

(2) По време на ваканциите сградата се отваря в7:00 часа от  дежурния учител и се 

затваря в 15:30 . 

(3) Изключения по ал. 1 и ал. 2 се допускат само в случаи на организирани от 

училището родителски срещи и извънкласни дейности или след изрична писмена 

заповед на директора. 

(4) Събота и неделя, както и на национални и официални празници, училището се 

отваря само с изрична писмена заповед на директора. 

(5) Графикът на учебните занятия и пропускателния режим в сградата на училището се 

определени с писмена заповед на директора № 774-155/ 02.09.2016 г 

(6) Учебният процес за учениците от прогимназиален етап е организиран в една смяна –

първа  с начало от 8:00 часа и край 13:40 часа за часовете от задължителна подготовка . 

(7)  За учениците от I-IV клас се организира целодневно обучение  по чл.20,ал.1 от 

наредбата за организация на учебния ден от 2016 г. При целодневната организация на 

учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен 

блок до обяд или след обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд или 

преди обяд. 

 (7) Всички  посетители се регистрират от чистачката.  

(8) За поддържане реда и материалната база в училището отговарят класните 

ръководители ,определени със заповед от директора. 

Чл. 7. Тютюнопушене и хазартни игри на територията на Училището са забранени. 

Забранява се употребата на алкохол,наркотици, и цигари в помещенията и в района на 

училището. 

Чл. 8. Всички служители на ОУ „Васил Левски”, са длъжни да спазват трудовата 

дисциплина и да работят в съответствие с изискванията за безопасни и здравословни 

условия на труд и опазване на околната. При постъпване на работа на всеки служител 

се провежда първоначален инструктаж, информира се за основните задължения за 

съответната длъжност и правилата за безопасност, охрана на труда и опазване на 

околната среда. 

Чл. 9. (1) Служителите на Училището преминават и всички инструктажи и обучения, 

посочени от работодателя и свързани с безопасните и здравословни условия на труд. 

Инструктажът се провежда от служители на Училището, натоварени с тези задължения 

в периодичност, посочена от закона и службата за трудова медицина. 

(2) Служителите са длъжни да спазват изискванията за безопасни и здравословни 

условия на труд. Да се грижат за опазване на живота и здравето на учениците по време 

на учебно-възпитателния процес и другите мероприятия, като при необходимост търсят 

своевременна медицинска помощ. Неспазването на тези задължения представлява 
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нарушение на трудовата дисциплина и е основание за търсене на дисциплинарна 

отговорност. 

(3) Служителите имат право на лични предпазни средства в случай, че конкретно 

възложената им работа го изисква. Те са длъжни да носят тези предпазни средства. 

Неизпълнението на задължението за носене на личните предпазни средства, 

последиците от нередовното им носене, отговорността на служителите в случаите на 

нередовната им употреба при настъпване на трудова злополука, аварии, професионални 

заболявания – работодателят ще приема, че има принос от страна на служителите за 

настъпването на тези събития. 

(4) Училището има сключен договор с служба по трудова медицина за профилактични 

медицински медицински прегледи на всички свои служители. Служителите са длъжни 

да се явяват на периодични медицински прегледи съобразно графика за извършването 

им. Неявяването на тези прегледи работодателят ще счита за нарушение на трудовата 

дисциплина. 

Чл. 10. Изплащането на трудовите възнаграждение се извършва по банков път, като 

служителите представят документ за IBAN, на който да се превеждат сумите. 

Превеждането се осъществява един път в месеца до 10-то число на следващия месец. 

Чл. 11.  ОУ „Васил Левски”, създава условия за повишава квалификацията на 

служителите си чрез различни обучения и квалификационни курсове. 

Чл. 12. ОУ „Васил Левски”, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД 

събира , съхранява, организира и обработва личните данни на своите служители при 

спазване разпоредбите на ЗЗЛД и при съблюдаване задълженията на страните по 

индивидуалния трудов договор. 

 

Глава ІІІ. Работно време, почивки и отпуски 

Раздел І. Работно време 

Чл. 13. Нормалната продължителност на седмичното работно време е 40 часа, а 

нормалната продължителност за деня е 8 часа. 

Чл. 14. Работното време на директора на училището е 8 часа дневно от 7:00 до 15:30ч. 

Чл. 15. (1) Работното време на учителите е 8 часа дневно. През учебно време учителите 

са длъжни да бъдат в училище 30 минути преди началото на първия учебен час,който 

започва в 8:00 ч. и си отиват ,когато приключи работата за деня . Когато нямат първи 

час идват пак по същото време. 

(2) В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище 

за: 

1. Изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно 

Наредба №3 от 18.02. 2008 г. на МОН за нормите за задължителна задължителна 

преподавателска работа  и норматива за численост на персонал а, променени  с 

Д.В.бр.63 от 01.08.2014 г.  
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2. Участие в педагогически съвети и провеждани оперативки.  

3. Класни и общи родителски срещи.  

4. Участие в  проекти. 

5. Сбирки на методическите обединения и училищните комисии.  

6. Провеждане на възпитателна работа.  

7. Провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях.  

8. Срещи с родителите.  

9. Други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от 

заеманата длъжност. 

(3) За всички учители е задължително изпълнението на заповедите на директора, 

задълженията, съгласно длъжностната им характеристика и задълженията, определени 

с приетите планове на комисиите, методичните обединения, работните оперативни 

планове, наредби, графици, седмични задачи и други, утвърдени от директора. 

(4) След изпълнението на посочените в ал.2 и  ал.3 задължения, учителите могат да 

бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес. 

(5) По време на ваканциите учителите дежурят в рамките на осем часов работен ден от 

7.00 до 15.30 часа, с обедна почивка от 12.30 до 13.00 часа . 

Чл. 16. Работното време на началния учител по ЦОД е 6 астрономически часа дневно. 

Учителите  са длъжни да бъдат в училище от 11:00 до 17:00 часа. 

Чл. 17. (1) Чистачката е на 4 часов работен ден. 

1. Чистачи- график на работното време 

от 13:00 до 17:00 –след обяд  

Чл. 18. (1) Отчитането на началото и края на задължителното време, през което 

учителите трябва да бъдат в училището през учебните дни се извършва с вписване 

срещу подпис в материалната книга . 

Чл. 19. (1) В случай, когато учителя, служителя или работника не могат да се явят на 

време на работа, те са длъжни да уведомят предварително за това директора или 

помощник директора . 

(2) В случай, когато на учителя, служителя или работника се налага да напусне работа 

преди края на работното време, той може да направи това само след уведомяване и 

разрешение от директора или помощник директора. 

(3) Отсъстващите по болест учители, служители или работници са длъжни да 

информират директора за причината за нетрудоспособност, продължителността на 

отсъствието, вида на болничния лист (първичен или продължение). 

Раздел ІІ. Почивки 

Чл. 20. Почивката не се включва в работното време. 

Чл. 21. Служителите в Училището ползват следните почивки: 

1.Дневна почивка - половин час за служителите на 8 часов работен ден с изключение на 

работнота време на чистачката. 

2.Междудневна почивка не по-малко от 12 часа; 
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3.Междуседмична почивка – не по-малко от 48 часа, които се ползват непрекъснато в 

два последователни дни, от които единия поначало е неделя; 

4.Почивка на официални празници, определени в Кодекса на труда или в 

Постановление на Министерски съвет за начина на ползването им. 

Раздел ІІІ. Отпуски 

Чл. 22. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни по 

чл.155 ал.3 от КТ. 

Чл. 23. (1) Учителите ползват платен годишен отпуск на основание чл.155 ал.3 от КТ и 

чл.24, ал.1 от НРВПО в размер на 48 работни дни. Платеният годишен отпуск на 

учителите се ползва през ваканциите, като по изключение, когато важни причини 

налагат това, може да се ползва и през учебно време. 

(2) По-големи размери на платения годишен основен, удължен и допълнителен отпуск 

на членовете на трудовия колектив в училището могат да се уговарят в КТД от юли 

2016 г. както и между страните на трудовото правоотношение. 

(3) Неплатен отпуск над 30 работни дни, но за не повече от една календарна година се 

разрешава по изключение на педагогическия персонал само преди започване на 

учебната година. 

Чл. 24. Педагогическият и непедагогическият персонал имат право на платен отпуск по 

чл.157, ал.1 от КТ при случаите – сключване на граждански брак или смърт на роднина 

в размер на 2 работни дни. В тридневен срок след даденото събитие лицето, ползвало 

отпуск по чл. 157, ал.1 от КТ е длъжно да представи документ, издаден от съответните 

органи и удостоверяващ даденото събитие. 

Чл. 25. Отпускът се разрешава въз основа на писмена молба, подадена от служителя в 

срок от пет работни дни преди началото на ползването му след съгласуване на графика 

за дежурства по време на лятната ваканция. Въз основа на молбата се издава заповед за 

времето, през което Служителят ще ползва платения си годишен отпуск, която се 

връчва срещу подпис. Започването на ползването на отпуска става след писмено 

разрешение на директора. Неспазването на този ред представлява нарушение на 

трудовата дисциплина и е основание за реализиране на дисциплинарна отговорност. 

Чл. 26. В случай на временна нетрудоспособност на служителя, той е длъжен преди 

започване на работното му време да уведоми директора или негов заместник и 

представи болничен лист в сроковете, указани в Наредбата за експертиза на 

работоспособността. 

Чл. 27. Правото на допълнителен платен годишен отпуск на членовете на синдикалните 

организации при условията на чл. 57, ал. 2 от КТ се удостоверява по депозиран списък, 

подписан от ръководството на съответната легитимна синдикална организация; 

Чл. 28. Ползването на всички видове отпуск, с изключение на този за времен на 

нетрудоспособнист, се разрешава след подаване на писмена молба от лицето по 

преценка и писмена заповед от директора. 

Чл. 29. Директорът утвърждава график за ползването на платения годишен отпуск от 

педагогическия и непедагогическия персонал, като се има предвид заявения от всеки 

Служител период на ползване и нуждите на училището. 
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Чл. 30. Ползването на платения годишен отпуск става наведнъж или на части, от които 

най-малко половината наведнъж, като това не пречи на учебния процес или на 

кампанийни мероприятия - изпитна сесия, дейности по държавен план-прием и др. 

 

Глава ІV. Условия за наемане на служители на трудов 

договор в ОУ „Васил Левски” 

Чл. 31. Трудовият договор се сключва между служителя и работодателя на български 

език преди постъпване на работа в три еднообразни екземпляра. 

Чл. 32. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български 

граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално 

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и професионална квалификация, необходима за 

изпълнението на съответната длъжност. 

(2) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от: 

1. граждани на други държави членки; 

2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; 

3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на 

началника на съответното регионално управление на образованието; 

4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани. 

(3) Учителска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от 

професионално направление съгласно Класификатора. 

(4) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална 

квалификация „учител“, училището изготвя и реализира план за придобиване на 

педагогически компетентности от съответното лице. 

(5) Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от 

директора на училището. 

Чл. 33  (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което: 

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията; 

2. е лишено от право да упражнява професията; 

3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата 

и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването 

съгласувано с министъра на образованието и науката. 

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, 

посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани 

лица. 

(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с 

педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда. 

Чл. 34 (1) Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за 

заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване 

на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите 

специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната 

комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и 
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професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

 (1) Кандидатите за работа подават следните документи: 

1. писмена молба за постъпване на работа до изпълнителния директор; 

2. автобиография; 

3. други документи, ако за длъжността се изискват такива. 

(2) За сключване на трудовия договор, одобрените кандидати трябва да представят: 

1. копие на документ за самоличност; 

2. копие на документ за придобито образование, специалност, квалификация, 

правоспособност, научно звание или научна степен, съобразно изискванията за 

длъжността или работата, за която кандидатства; 

3.трудова или осигурителна книжка, оформена от всички предходни работодатели; 

4. свидетелство за съдимост, ако се изисква; 

5. медицинско свидетелство; 

6. служебна бележка или военна книжка, удостоверяваща времето за отбиване на 

редовна военна служба, когато то се зачита за трудов стаж; 

7.документи за придобит трудов стаж с данни на какви длъжности и при кои 

работодатели. 

(3) Необходимите документи, за сключване на трудов договор трябва да са налични в 

Личен състав най-малко до 5 работни дни преди датата на постъпване. 

(4) На служителя срещу подпис се връчва трудов договор, длъжностна характеристика 

и справка за подадени уведомление до НАП по чл. 62 , ал.4 от КТ. Запознава се с този 

правилник и полага подпис. 

Чл. 33. (1) Трудовите договори на работниците и служителите в предприятието се 

прекратяват по реда и на основанията, предвидени в Кодекса на труда. 

(2) При прекратяване на трудовия договор работодателят издава заповед за 

прекратяване в необходимия брой екземпляри, която се връчва срещу подпис на 

служителя. 

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от правното 

основание, работодателят вписва в трудовата книжка данните, свързани с 

прекратяването и я предава незабавно на работника или служителя срещу подпис в 

обходния лист и декларация за предадена трудова книжка.

 

 

Раздел І. Ръководство 

Чл. 34. (1) Директорът: 
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1. Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището в 

съответствие с чл. 258,ал.1 и чл.259, ал1  от ЗПУО и  Правилника за дейността на 

училището 

2. По преценка и необходимост делегира съответните правомощия за изпълнение 

на своите задължения на определен със заповед служител от колектива. 

3. Осъществява кадровия подбор. Сключва, изменя и прекратява трудови договори 

с педагогическия и непедагогическия персонал. 

4. Осъществява дейността си със заповеди и наредби, които са задължителни за 

всички учители, служители и ученици. 

5. Представлява училището пред държавните органи и други лица. 

6. Спазва договореностите на КТД. 

7. Осъществява контрол върху работата на всички учители, служители и ученици. 

8. Отчита дейността на училището пред ПС. 

9. Отчита административно стопанската дейност пред ОС. 

 

Глава V. Права и задължения на училищния персонал 

Раздел ІІ. Учители 

Чл. 35. (1)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 училището; 

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

задължения; 

5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

7. да му се осигури безопасна и здравословна среда на работа. 

(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 
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децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието 

им. 

5. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 

задължения, включени в длъжностната му характеристика. 

6. Да преподава учебния предмет на книжовен български език с изключение на учебния 

предмет “чужд език”. 

7. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни 

часове, за осигуряване на заместник. 

8. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методическа дейност и контрол. 

9. Да нанася преподадения учебен материал в дневника на класа. 

10. Да не пуши и да не употребява алкохол в училище, както и извън него – при 

провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици. 

11. Да се явява на работа с облекло и във вид, което съответства на положението му на 

учител и на добрите нрави. 

12. Да не внася в училище предмети, които са източник на повишена опасност. 

13. Да не ползва мобилен телефон по време на час. 

14.Учителят е длъжен да присъства на ПС, съвещания, учителски срещи и други 

училищни мероприятия. 

15. Да идва 30 мин. преди започване на учебните занятия. 

16. Да участва в дежурството по график 

 17. При констатиране на тормоз, веднага включва механизма за противодействие: 

     1. Първа стъпка: Прекратяване на ситуация на тормоз: 

 

Задължение на всеки учител или възпитател е да се намеси, за да прекрати ситуация на 

тормоз, на която е станал свидетел. 

 

 В случай на физически тормоз учениците трябва да бъдат разделени, да се прекрати 

физическият контакт между тях незабавно и да се уведоми класния ръководител. 

 

 Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за 

насилието или да се изяснява ситуацията. Това следва да се случи на по-късен етап. 

 

Важното е учителят или възпитателят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то 

е недопустимо поведение. 

 

  

    2. Втора стъпка: Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз: 

 

Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената 

вреда, може да се приложи подходът за възстановяване на щетата.Той се прилага от 

класния ръководител или психолога. Подходът за възстановяване на щетите изисква 

време и по-задълбочен разговор с ученика. Важно е учителят със спокоен и умерен тон, 

както и с държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на поведение,а не в 

личността на самия ученик и че съдейства с оглед отново да се възстановят 

ценностите,към които интерната се придържа, а не за да бъде наказан. Ключов момент 
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във възстановяването на щетата е, че класният ръководител разговаря с ученика, а 

ученикът сам избира и решава как ще поправи грешката си, с което отново ще се 

възстанови нарушената ценност. С това негово решение трябва да се съгласи и 

ученикът, който е бил потърпевш от тормоза. Като първа стъпка класният ръководител 

изслушва детето. Не е желателно детето да се изслушва съвместно с потърпевшото 

дете. След изясняване на ситуацията и постигане на договорка, класният ръководител 

за определен период от време проследява поведението на децата и дава обратна връзка. 

 

      3. Трета стъпка: Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз: 

 

Работата с деца, които са обект на тормоз, е насочена към формиране у тях на умения за 

справяне с подобно поведение. 

 

 Класният ръководител говори с детето, по възможност още същия ден, за да разбере 

какво точно се е случило; 

 

 Подчертава се поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат 

уведомени за случилото се; 

 

 Класният ръководител наблюдава детето в следващите дни, за да се уверите как се 

чувства и при необходимост отново разговаря с него. 

 

    4. Четвърта стъпка: Реакции спрямо наблюдателите: 

 

  

 Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита ценностите на 

училището. На останалите се споделя очакването да направят същото, ако се случи в 

бъдеще; 

 

 Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо тормозеното дете. 

18. Напуска учителската стая след биенето на първия звънец и влиза в учебен час с 

биенето на втория звънец. Закъснението за час се третира като дисциплинарно 

нарушение съгласно КТ. 

19. Взема дневника на класа за предстоящия час и го връща след часа в учителската 

стая. При поредни часове учителят отговаря за дневника през междучасието. През 

голямото междучасие дневникът стои в учителската стая. 

20. Вписва в началото на учебния час отсъствието на учениците. Ежечасно регистрира в 

дневника и ученическите бележници оценките, получени при изпитване. 

21. Съпровожда учениците до входа след последния за паралелката учебен час. 

22. Не допуска в учебния час външни лица. 

23. Провежда учебни занятия според учебния план и учебната програма. Преподава 

учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебните предмети 

„чужд език” и „майчин език”, както и на учебните предмети на чужд език. Общува с 

децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват 

книжовно-езиковите норми. 
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24. Уплътнява учебния час и не нарушава неговата продължителност, като за това 

стриктно се придържа към сигнала на училищния звънец. 

25. Изисква от учениците да опазват имуществото и им търси отговорност при 

установени материални щети в класните стаи или кабинети. Ръководителите на 

кабинетите проявяват стремеж за пълноценното им обогатяване и поддържане в 

изряден вид. 

26. Вписва в дневника методичните единици в края на учебния ден, в който са взети и 

се подписва. При ненанесен материал учителят подлежи на финансови и 

дисциплинарни санкции. 

27. В едномесечен срок от началото на всяка учебна година подава писмена декларация 

пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна 

година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата 

на конфликт на интереси. "Конфликт на интереси" по смисъла на чл.178,ал.1, т.2-7,т.14, 

чл.187, ал.1,т.2 и т.4  от ЗПУО е налице, когато образователните услуги срещу 

заплащане се предоставят на ученици, които се обучават в училището, в което учителят 

преподава, с изключение на случаите на образователни услуги, определени с наредба 

на министъра на образованието и науката. 

28. Уведомява в писмен вид ръководството най-малко три работни дни предварително 

при вземането на отделни методични единици извън училището, както и във всички 

други случаи на извеждане на ученици. 

29. Уведомява в писмен вид ръководството най-малко три работни дни предварително 

при организиране на извънкласни дейности с ученици от училището, като посочва план 

на дейностите, място на провеждането им и представя списък с имената на учениците и 

паралелката им. 

30. Отговорността за учениците при организирани училищни мероприятия се поема 

изцяло от учителите, които организират съответното мероприятие. За целта подписват 

декларация. 

31. Не напуска класната стая по време на час. 

32. Участвува в родителските срещи на паралелките, в които преподава. 

33. Уважава гражданските права и човешкото достойнство на колегите си, учениците и 

техните родители. 

34. Дава 1 път в седмицата консултации на учениците си и техните родители по 

утвърден от директора в началото на всеки срок график. Проведените консултации се 

отразяват в книга за консултациите, като се посочва датата, часа, имената на 

консултираните и целта на консултацията. 

35. Информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието 

на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията 

му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за 

допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или 

ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения. 



  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  “ ВАСИЛ  ЛЕВСКИ  “  С.БУЗОВГРАД  ОБЩ.КАЗАНЛЪК 

 

   

 

 

 

36. Изготвя и предава на директора програмите за ИУЧ - .разширена подготовка за 

първи и пети клас , както и тематичните разпределения по съответните учебни 

предмети за класовете, на които преподава. 

37. Ползва платен годишен отпуск по предвидения в този Правилник ред. 

38. Ползва отпуск по време на училищните ваканции и по изключение през учебно 

време. 

39. Изпълнява разпорежданията на училищното ръководство по време на ваканциите 

съобразно утвърдения от Директора график за дежурствата. 

40. Води редовно и съгласно изискванията задължителната училищна документация и в 

края на учебната година я предава на директора в изправност. 

41 Дава необходимите справки, отчети, информации, изисквани от училищното 

ръководство. 

42. Спазва изготвените и утвърдени от директора графици и седмични задачи в 

училище. 

43. Организира възпитателни дейности в паралелки със свободен час или отстранени от 

учебен час ученици по нареждане на ръководството. 

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 
родителите, административните органи и обществеността. 

(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти и 
главният счетоводител имат право на представително облекло за всяка календарна 

година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на 

образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за 

представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната институция. 

(5) Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън 
местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за 

транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по 

месторабота при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на 

образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. 

(6) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, 
които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на 

педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна 

издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-

голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 

брутни работни заплати. 

 

Чл. 36. Педагогическите специалисти  нямат право да: 

(1) Освен в случаите, определени в ЗПУО , педагогически специалист не 

може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 

1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на  ученици, с които работи   в 

училището, ако това заплащане е от името и за сметка на  учениците, включително със 

средства от училищното настоятелство. 
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(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на 

изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е 

подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това 

заплащане е от името и за сметка на децата и учениците. 

 (3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият 

специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството 

дали срещу заплащане от името и за сметка на  учениците през предходната учебна 

година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 

187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на  ученици и че това не са били  ученици, с които 

педагогическият специалист е работил в  училището в същия период. 

(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава 

декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу 

заплащане от тях или от родителите им. 

(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на 

декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание 

педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на 

труда. 

Чл. 37 (1) При организирането на екскурзии, летни лагери и зелени училища,  писмено 

иска разрешение от директора, най-малко 3 седмици преди провеждането, и най-късно 

10 дни преди провеждането представя цялата писмена документация съгласно Наредба 

№ 2 на МОН за организирания отдих на учениците. 

(2) При участие на учениците в регионални, национални и други състезания, учителят, 

придружаващ училищния отбор, е длъжен да подготви следните документи: списък на 

отбора с отбелязан клас на обучение и ЕГН на състезателите, подписан от учителя-

водач и директора на училището и заверен с училищния печат; лична карта или паспорт 

на навършилите 14 години, а за останалите – акт за раждане; лична ученическа карта; 

ксерокопие на личните ученически карти, заверено от директора на училището /подпис 

и печат/; документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани дата и място на 

прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието, за което е извършен 

прегледът; застрахователна полица “Злополука”, отборна по вид  спорт, осигуряваща 

застрахователна защита на отбора. 

 

 

Чл. 38. Дежурният учител е длъжен да: 

1. Идва за дежурството си по етажите в 6:45 ч. за установяване състоянието на 

училищната база и подготовка на УВП. 

2. Влиза последен в час, след като всички учители и ученици са сторили това. 

3. Изисква от учениците да са в клас след биене на I звънец. 

4. Наблюдава за спазване на реда и дисциплината в коридорите и двора на 

училището. 

5. Информира ръководството за неизправности, за извършени нарушения и 

нанесени щети, участва в установяване на извършителя и взема мерки за 

отстраняване на нанесените щети. 
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6. Всяко междучасие следи за реда и дисциплината в определения му район.При 

констатирани нередности съобщава незабавно на ръководството и ги отбелязва в 

доклада на главния дежурен. При необходимост се съставя констативен 

протокол. 

7. Носи отговорност за реда и дисциплината в района. 

8. Информира директора  за установени нарушения, както и за имената на 

нарушителите  попълва и подписва журнала на дежурния учител. 

9. Изпълнява задълженията си до приключване на последния учебен час за деня. 

Раздел ІІІ. Класни ръководители 

Глава V. Права и задължения на училищния персонал 

Раздел ІІІ. Класни ръководители 

Чл. 39 Класният ръководител е длъжен : 

  1. да следи за успеха и развитието на учениците от паралелката; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците си и да предприема 

превантивни мерки за справяне с тях; 

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 

4. своевременно да уведомява родителите за отсъствията на ученика, както и когато 

спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание; 

5. да консултира родителите за формите за допълнителна работа с ученика, както и за 

възможностите за оказване на подкрепа от специалист, когато това се налага; 

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик; 

     -  в края на всяка учебна година за всеки ученик от паралелката и я предоставя  на 

родителя срещу подпис. 

     -  при завършване на основно образование – цялостна характеристика за развитието 

на ученика, която е неразделна част от свидетелството за основно образование. 

     -  в случаите на преместване на ученици в друго училище 

     - на деца със СОП , характеристиката се изготвя съвместно с ресурсния учител 

7. да организира и да провежда родителски срещи 

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката; 

9. да участва в процедурите за налагане на санкции по отношение на учениците от 

паралелката; 

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и се 

информира за успеха и развитието на учениците; 

11. да осъществява връзка с останалите класни ръководители с оглед на намиране на 

нови форми на общуване с учениците и родителите; 

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от 

паралелката; 

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката. 
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14. Класният ръководител, освободил ученик с бележка от настойника  до 3 дни за 1 

учебна година да вписва в дневника /на стр. – бележки на кл. р-л/ името на ученика, 

датата и часовете, за които е освободен. 

16. Да инструктира учениците за безопасно поведение в и извън училище. 

17. По време на родителските срещи се обсъждат и вземат решения по основни 

въпроси. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с 

успеха и поведението на отделните ученици. 

18. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.    

28. В класните стаи и кабинета по ИТ са монтирани камери. Учениците се наблюдават 

постоянно . Класният ръководител и учителят по ИТ отговарят за опазването на 

камерите.  

Глава VІ. Трудова дисциплина и дисциплинарна 

отговорност 

Чл. 45. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата 

дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда 

дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административно-

наказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. 

Чл. 46. За нарушения на трудовата дисциплина се считат всички нарушения, подробно 

визирани в Кодекса на труда, в разпоредбите на настоящия Правилник, както и в 

Правилника за дейността на училището и в клаузите на индивидуалния трудов договор. 

Чл. 47. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задълженията, 

произтичащи от длъжностната характеристика, ЗПУО,КТ и останалите нормативни 

документи в системата на предучилищно и училищно образование. 

Чл. 48. Неизпълнението на Правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на 

трудовата дисциплина. За нарушение на правилника се счита всяко неизпълнение на 

задълженията, посочени в правилника. При констатиране на такива училищното 

ръководство определя наказанията съгласно действащите към момента разпоредби на 

КТ. 

Чл. 49. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на 

нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на 

работника или служителя, начина на работа и личните му качества и умения. 

Чл. 50. За злоупотреба с доверието на Училището се считат всички действия, 

осъществени от Служителя в нарушение на добрите нрави, разпоредбите Кодекса на 

труда, на индивидуалните трудови договори, на вътрешните актове. 

Чл. 51. Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от 

него лице на провинилия се служител. 

Чл. 52. (1) Дисциплинарните наказания, с изключение на дисциплинарното уволнение 

се заличават с изтичането на една година от налагането им. Заличаването има действие 

занапред. 
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(2) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат 

заличени от работодателя преди изтичането на срока по чл. 60, ал. 1, ако работникът 

или служителят не е извършил други нарушения на трудовата дисциплина. 

Заличаването има действие занапред. 

(3) Заличаването на наказанието по предходната алинея се извършва с мотивирана 

писмена заповед, която се връчва на работника или служителя срещу подпис. 

(4) Работодателят може да отстрани временно от работа служител, който се явява в 

състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява 

през работно време алкохол или друго силно упойващо средство. Отстраняването 

продължава, докато служителят възстанови годността си да изпълнява определената му 

работа. През времето, докато трае отстраняването, работникът или служителят не 

получава трудово възнаграждение. 

 

 

 

 

                                                                                                      


