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ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

Чл. 1. (1) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:  

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 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към 

регионалното управление на образованието; 

3. Ученици с изявени дарби; 

4. Лица, навършили 16 години. 

(2) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден 

училищен учебен план. 

(3) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 от 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена с този правилник 

за дейността на училището, с изключение на учениците по ал. 1, т. 2. 

(4) В самостоятелна форма се обучават ученици, подлежащи на санкция „преместване от 

дневна форма в самостоятелна форма на обучение“. 

Чл. 2. При първоначално преминаване в самостоятелна форма на обучение ученикът 

задължително предоставя актуална собствена снимка за документи, за изготвяне на 

личен картон за самостоятелна форма на обучение.  

Чл. 3. Учениците, обучаващи се  в самостоятелна форма на обучение се подготвят 

самостоятелно и се явяват на изпити по всички предмети за съответния клас, съгласно 

училищния учебен план, по който се обучават. 

Чл. 4. При своята подготовка учениците имат право да посещават консултациите по 

различните учебни предмети, съгласно утвърдения график за консултациите в 

училището. За съответната сесия получава конспекти от учителите по съответните 

учебни предмети, ползват училищната библиотека. 

Чл. 5. При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици 

задължително се явяват на приравнителни изпити за приравняване към новия действащ 

учебен план. 
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1. Учебната година започва на 15 септември на съответната година  и завършва 

на 14 септември  следващата година. 

2. За преминаване в следващ клас в срок до 10 септември  всеки ученик, 

обучаващ се в самостоятелна форма на обучение е длъжен да подаде 

заявление, в което да заяви желанието си да продължи  в самостоятелна форма 

на обучение през следващата учебна година: 

 При успешно положени изпити по учебни предмети за съответния клас, 

подава заявление за преминаване в следващ клас. 

 При неуспешно положени  изпити по учебни предмети за съответния 

клас, подава заявление за записване в същия клас, като през следващата 

учебна година полага изпити, по учебни предмети, по които има оценка 

слаб 2 или не се е явил в регламентираните сесии. 

3. Ученик, обучавал се в самостоятелна форма на обучение, който желае да 

промени формата на обучение в началото на учебната година – до 10 

септември подава заявление за промяна формата на обучение. 

4. Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в 

съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по 

собствено желание. 

5.  В срок до 14 септември  директорът издава заповед за преминаване в 

самостоятелна форма на обучение за следващата учебна година на заявилите 

ученици или заповед за преминаване от самостоятелна в дневна форма на 

обучение, при заявено желание по т. 9 или т. 10. 

6. В рамките на една учебна година се организират две редовни и две 

поправителни сесии. 

7.  Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка съгласно 

Наредба № 11/2016 г. за системата за оценяване се подава до директора на 

училището 10 /десет/ дни преди всяка изпитна сесия.  

8.  В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида 

подготовка, на които желае да се яви през съответните сесии. 

9.  За учебната година сроковете за подаване на заявленията са следните: 

 За първа редовна сесия – 1-8 декември; 

 За втора редовна сесия  за учениците от XII клас, обучаващи се в 

самостоятелна форма на обучение – 1– 8 април; 
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 За втора редовна сесия за учениците от другите класове –  27 април – 05 

май; 

 За първа поправителна – 22-30 юни; 

 За втора поправителна сесия  за учениците от XII клас, обучаващи се в 

самостоятелна форма на обучение – 1-8 юли; 

 За втора поправителна сесия за учениците от другите класове – 03-10 

август; 

 Правото на допълнителна поправителна сесия по ред, определен от 

директора на училището, се отнася и за учениците в самостоятелна 

форма на обучение, при наличие на здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, които са възпрепятствали 

явяването при разрешаване на допълнителна сесия от министъра на 

образованието и науката, но не по-късно от 10 януари. 

10. Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със 

заповед на директора в месеците януари, май-юни, юли, август-септември.  

11. Дати за провеждане на изпитите: 

 Първа редовна сесия – 8 януари – 29 януари; 

 Втора редовна сесия за учениците от XII клас – 27 април – 14 май; 

 Втора редовна сесия за учениците от другите класове – 01 юни – 23 юни; 

 Първа поправителна сесия – 2 юли – 16 юли; 

 Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас, обучаващи се в 

самостоятелна форма на обучение – 16 август – 26 август; 

 Втора поправителна сесия за учениците от другите класове – 1 

септември – 9 септември. 

 

II. ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Чл. 6. Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за 

определяне на годишна оценка  съгласно чл. 29 б,  ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 /15.04.2003 

г. за системата за оценяване и Наредба № 11/ 01.09.2016г.за оценяване резултатите от 

обучението на учениците.  

Чл. 7. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния предмет и 

съответния вид подготовка, изучавано през учебната година. 
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Чл. 8.  За всяка изпитна сесия със заповед на директора се определят  условията и редът 

за организиране и провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на 

учениците в самостоятелна форма  на обучение.  

Чл. 9. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване и 

Наредба № 11/01.09.2016 г.за оценяване резултатите от обучението на учениците, 

изготвените задачи, материали и критерии за оценяване се утвърждават от директора на 

училището. 

Чл. 10. Всички изпити за определяне на годишна оценка се провеждат при спазване чл. 

29 б, чл. 29 д, 29 е и 29 з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване /за 

учениците от XII клас/ и Наредба № 11/ 01.09.2016г.за оценяване резултатите от 

обучението на учениците /за учениците от VIII, IX, Х и XI клас/; 

 Чл. 11. Ученици, които имат оценка Слаб (2) по учебен предмет от ЗП, ЗПП или ЗИП на 

редовните и поправителните сесии или не са се явили, повтарят класа. 

Чл. 12. При повтарянето на класа учениците се явяват на изпити само по учебни 

предмети, по които имат оценка Слаб (2)  или не са се явили на поправителни изпити. 

Чл. 13. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за 

съответната учебна година, но не е подавал заявление и не се е явявал на изпити през 

регламентираните сесии, се счита за преустановил обучението си за съответната учебна 

година. 

 

III. УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, В КОЯТО СЕ ОТРАЗЯВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОТ ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 14. Документацията, в която се отразяват резултатите от проведените изпити с 

ученици в самостоятелна форма на обучение включва: 

 Протоколи от изпити - за дежурство при провеждане на писмен изпит и 

за резултата от писмен, устен или практически изпит в електронен 

вариант, генерирани от системата АДМИН ПРО. 

 Писмени работи, конспекти, билети и материали от проведените изпити 

 Лични картони на учениците на самостоятелна форма на обучение. 
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ВАЛИДИРАНЕ 

Чл. 1. (1) Валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения 

и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с 

държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и 

признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация 

по част от професия. 

(2) Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да улесни 

достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до пазара на 

труда.  

(3) Процесите на валидирането се управляват въз основа на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. 

за оценяване на резултатите от обучението на учениците и реда за валидиране на 

професионални знания, умения и компетентности и Закона ва професионалното 

образование и обучение. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВАЛИДИРАНЕТО  

Чл. 2. Валидирането включва процедури по:   

1. установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и 

компетентности; 

2. признаване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част 

от професия.   

Чл. 3 . Установяването на придобитите от лицето професионални знания, умения и 

компетентности, заявени за валидиране, се извършва чрез:   

1. определяне на професионалното направление и професията, по които лицето желае 

да валидира своите професионални знания, умения и компетентности, както следва: 

професия „Финансист“, спец. „Банково дело“; 

професия „Оперативен счетоводител“, спец. „Оперативно счетоводство“; 

професия „Икономист“, спец. „Икономика и мениджмънт“; 

професия „Икономист-информатик“, спец. „Икономическа информатика“; 

професия „Офис-мениджър“, спец. „Бизнес-администрация“ 

професия „Организатор Интернет приложения“, спец. „Електронна търговия“; 

професия „Съдебен служител“, спец. „Съдебна администрация“.   
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2. предварително съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и 

компетентности с резултатите от ученето, включени в държавното образователно изискване 

за придобиване на квалификация по съответната професия, което обхваща:   

а) анализ на представените от лицето доказателства;   

б) проверка на заявени от лицето професионални знания, умения и компетентности, за които 

то не представя доказателства или представените доказателства не съответстват на 

резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на 

квалификация по професията;   

3. насочване към допълнително обучение, когато след съпоставяне на заявените от 

лицето професионални знания, умения и компетентности се установи несъответствие с 

резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на 

квалификация по професията;   

4. проверка на придобитите професионални знания, умения и компетентности след 

проведено допълнително обучение;   

5. полагане на изпити съгласно чл. 36 и 37 ЗПОО: 

а) държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на 

професионална квалификация; 

б) изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална 

квалификация по част от професията, организирани в съответствие с чл. 37, ал. 2 ЗПОО. 

Чл. 4. Признаването на степен на професионална квалификация или професионална 

квалификация по част от професия се извършва чрез издаване на:   

1. свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация ‐ когато след 

успешно положени изпити са установени всички единици резултати от ученето, включени 

в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия;   

2. удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия ‐ 

когато след успешно положени изпити са установени една или няколко единици резултати 

от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на 

квалификация по професия;   

3. регистриране от Старопрестолна професионална гимназия по икономика на 

издадените документи по т. 1 или 2 в съответната регистрационна книга според Наредба № 
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8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование;   

4. въвеждане на регистрираните документи по т. 3 в регистъра на дипломи и 

свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на 

професионална квалификация от директора на Старопрестолна професионална гимназия по 

икономика;   

Чл. 5. За организиране и провеждане на валидиране със заповед на директора на 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика се определя:   

1. отговорно лице от педагогическия персонал или от преподавателския състав за 

организацията и провеждането на процедурите по валидирането;   

2. състав на комисия за дейностите по чл. 3, т. 1 ‐ 4 включително;   

3. състав на комисии за дейностите по чл. 3, т. 5.   

Чл. 6. Лицето по чл. 5, т. 1:   

1. организира работата на учителите или преподавателите, определени да участват в 

процедурите по валидиране;   

2. предлага на директора на училището състава на комисиите по чл. 5, т. 2 и 3;   

3. ежегодно информира педагогическия съвет за извършеното от училището по 

валидирането; 

4. изготвя справки, анализи, доклади и други документи, свързани с валидирането.   

Чл. 7. (1) Комисията по чл. 5, т. 2 се състои най‐малко от трима членове.   

(2) Комисията включва учители от Старопрестолна професионална гимназия по 

икономика, отговарящи на изискванията към обучаващите, посочени в държавното 

образователно изискване за придобиване на квалификация по професията, по която се 

извършва валидирането.   

(3) В състава на комисията може да се включват и външни за училището специалисти, 

отговарящи на изискванията към обучаващите, посочени в държавното образователно 

изискване за придобиване на квалификация по професията.   

(4) За всяко лице, заявило желание за валидиране, се определя консултант ‐ един от 

членовете на комисията по ал. 1, който:   

1. подпомага лицето по време на целия процес на валидиране;   
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2. отговаря за изготвянето, попълването и предаването в архива на Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика на портфолиото и личния картон на лицето;   

3. изготвя и регистрира издадените документи по чл. 4, т. 1 или 2.   

(5) Комисията по ал. 1 извършва следните процедури:   

1. установява наличието на необходимото образователно равнище по чл. 40, ал. 3 

ЗПОО;   

2. съпоставя представените от лицето доказателства за придобити чрез неформално 

обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с 

резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на 

квалификация по професия и изготвя протокол за съпоставяне;   

3. изготвя индивидуален план‐график за провеждане на валидирането;   

4. определя начина за проверка на заявените за валидиране от лицето професионални 

знания, умения и компетентности, за които то не представя доказателства или представените 

такива не съответстват на резултатите от ученето в държавното образователно изискване за 

придобиване на квалификация по професията;   

5. определя вида и начина за провеждане на допълнително обучение;   

6. проверява чрез изпитване равнището на придобитите професионални знания, умения 

и компетентности, заявени за валидиране от лицето, в случаите по чл. 3, т. 2, буква „б", както 

и резултатите от проведеното допълнително обучение;   

7. подготвя необходимите материали за изпитването по т. 6 (тест, казус, въпроси, теми 

за есе, практическо задание и др.), както и критериите и средствата за оценяване (карти, 

скали за оценяване и др.); резултатът от изпитването се вписва в протокол с качествени 

оценки „признава се" или „не се признава"; при резултат от изпитването „не се признава" 

лицето има право на следващи изпитвания в срокове, определени от училището;   

8. взема решение и изготвя протокол за допускане до изпити по чл. 3, т. 5 съгласно 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование; 

Чл. 8. Съставът и задълженията на комисиите по чл. 5, т. 3 за подготовка, организиране и 

провеждане на държавни изпити по теория и по практика на професията или на изпити по 

теория и по практика на професията за придобиване на квалификация по част от професията 
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се определят в съответствие с чл. 35 ЗПОО и държавното образователно изискване за 

системата за оценяване.   

Чл. 9. (1) Процедурите по валидиране се организират след подадено от лицето заявление по 

образец до директора на Старопрестолна професионална гимназия по икономика съгласно 

приложението;   

(2) За доказване на придобитите професионални знания, умения и компетентности, 

заявени за валидиране, лицето представя копия на притежавани от него документи заедно с 

оригиналите за сверяване ‐ трудова книжка или преписизвлечение от трудовата книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка, документ за образователно равнище, атестации, 

референции, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения, 

артефакти, снимки на артефакти и др.;   

(3) Заявлението и документите по ал. 2 се регистрират във входящия дневник на 

училището, като оригиналите на документите се връщат на лицето; 

(4) Заявлението по ал. 1, заверените от лицето копия на документите, други 

доказателства по ал. 2 и попълнена от него професионална автобиография се включват в 

създадено от училището портфолио. За съдържанието на портфолиото се изготвя опис с 

наименованието и датата на представянето на документите и другите доказателства;  

(5) В портфолиото на лицето се включват и създадените по време на процедурите за 

валидиране документи ‐ план‐график за провеждане на валидирането, темите за 

допълнителното обучение и др.; 

(6) Портфолиото на лицето се съхранява в папка на място, определено със заповед на 

директора или ръководителя на институцията, а след приключването на валидирането ‐ в 

архива на институцията със срок постоянен;   

(7) За извършване на процедурите по валидиране се сключва договор Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика и лицето‐заявител, в който се уреждат правата и 

задълженията на страните, организацията, провеждането, материалното и финансовото 

осигуряване.   

Чл. 10. (1) Допълнително обучение по чл. 3, т. 3 може да се организира:   

1. По теория чрез:   

а) самостоятелна подготовка;   

б) участие в курс, когато училището предлага такава възможност;   
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в) комбиниране на видовете обучение по буква „а" и буква „б".   

2. По практика в зависимост от възможностите на училището при спазване на  правото 

на валидиране имат лица, които притежават необходимото образователно равнище, 

определено в чл. 40, ал. 3 ЗПОО и на лицето‐заявител:   

а) в училището, която провежда валидирането;   

б) на работното място на лицето или на друго работно място при същия работодател;   

в) на подходящо работно място при друг работодател;   

г) комбиниране на видовете обучение по букви „а" ‐ „в".   

(2) Допълнителното обучение по ал. 1, т. 1 и 2 може да се организира индивидуално или 

в група.   

(3) Лицето заявява писмено пред комисията по чл. 5, т. 2 своя избор за вида на 

допълнителното обучение по ал. 1, т. 1 и/или ал. 1, т. 2.   

(4) Допълнителното обучение по ал. 1, т. 1 и/или ал. 1, т. 2 се организира по 

индивидуалния план‐график за провеждане на валидирането на професионални знания, 

умения и компетентности.   

(5) За подготовката на избраното допълнително обучение комисията по чл. 5, т. 2 

предоставя на лицето‐заявител описание на съдържанието на допълнителното обучение по 

теория и/или по практика, както и препоръчителни източници за информация.   

Чл. 11. (1) Държавните изпити и изпитите по чл. 3, т. 5 могат да се провеждат не повече от 

един път всеки месец.  

(2) За датите на изпитите Старопрестолна професионална гимназия по икономика 

уведомява писмено регионалното управление на образованието най‐малко една седмица 

преди датите за провеждането им.  

(3) Датите на изпитите и сроковете за подаване на заявленията за явяване се 

определят по график, утвърден от директора на училището.   

(4) Лицата, заявили за валидиране професионални знания, умения и 

компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, имат 

право да се явяват неограничен брой пъти до успешно полагане на изпитите по чл. 3, т. 5.   

Чл. 12. (1) Лицата, получили свидетелство по чл. 4, т. 1, ползват правата на лицата, получили 

свидетелство за професионална квалификация по чл. 38, ал. 2, т. 2 ЗПОО.   
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(2) Лицата, получили удостоверение по чл. 4, т. 2, ползват правата на лицата, 

получили удостоверение за професионално обучение по чл. 38, ал. 3 ЗПОО.   

(3) Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя в съответствие с 

държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.   

 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ВАЛИДИРАНЕТО  

Чл. 13. (1) Лицето‐заявител по свое желание може да прекъсне процедурите по валидиране 

по всяко време, като подаде заявление за това до директора на Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика. 

(2) Лице, което не е подало заявление по ал. 1 и повече от шест месеца не изпълнява 

предвидените процедури от план‐графика по чл. 7, ал. 5, т. 3, се счита за прекъснало 

валидирането.   

Чл. 14. Всички протоколи, неприключени към момента на прекъсване на процедурите по 

валидиране, се приключват от комисиите по чл. 5, т. 2 и 3 с вписване на основанието за 

прекъсване, както и на номера и датата на заявлението по чл. 13, ал. 1, ако има такова.   

Чл. 15. (1) Лицето‐заявител може да възобнови процедурите по валидирането на същите 

професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение 

или самостоятелно учене, като подаде ново заявление по чл. 9, ал. 1 в училището.   

(2) При подаване на заявление по ал. 1 лицето представя документи по чл. 9, ал. 

2 само ако те са придобити или изменени след прекъсване на процедурата.   

(3) След възобновяването им процедурите по валидирането продължават в 

съответствие с действащото към датата на подаване на заявлението по ал. 1 държавно 

образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.   

(4) За установени и признати резултати от ученето преди възобновяването не се 

изготвят нови протоколи за съпоставяне.   

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ВАЛИДИРАНЕ  

Чл. 16. Процедурите по валидиране могат да се финансират със средства от физически лица, 

от юридически лица, от програми и проекти, финансирани с национални и регионални 

средства, със средства от европейските структурни фондове или със средства от 

европейското икономическо пространство.   
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Чл. 17. (1) За разходите, направени от училището за установяване, документиране, 

оценяване и признаване на опита на лицата, както и за провеждане на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация, се заплащат суми в размер, определен от 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика.   

(2) Разработени са план‐сметки за всяка процедура от валидирането на професионална 

квалификация.   

(3) В план‐сметките се включват всички преки и непреки разходи на училището.   

(4) План‐сметките се утвърждават от директора на училището.   

(5) Сумите по ал. 1 не могат да надвишават действителния размер на разходите.   
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Приложение към чл. 9, ал. 1   

     ДО  

       ДИРЕКТОРА  

  НА СТАРОПРЕСТОЛНА  

  ПРОФЕСИОНАЛНА 

  ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА   

 ВЕЛИКО ТЪРНОВО    

 

 

  З А Я В Л Е Н И Е 

   

  от ...................................................,  

  ЕГН ................................................ 

  (собствено, бащино и фамилно  

  име на заявителя)  

Адрес за кореспонденция:  

гр./с. ................................., пощенски код ................, област …............................., община  

.............................., бул./ул./ж.к. .................... № ..., бл. ....., вх. ....., ап. ...., тел./факс 

…….……., GSM ..............., е‐mail .....................  

Постоянен адрес: гр./с. ......................................, пощенски код ................, област 

…..........................,  

община ...................., бул./ул./ж.к. ................ № ..…, бл. ......, вх. ....., ап. .....  

 

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,  

Желая да бъда включен/а в процедура за установяване и признаване на професионални 

знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно 

учене по:  

професия: ...................................., код ..........................,  

специалност …………………………..., код ………….....………  

(по Списъка на професиите за професионално образование и обучение) 
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Към датата на подаване на заявлението:  

(отбележете вярното със знака x)  

[_] работя като ................................................................  в 

....................................................................................... 

(наименование на фирмата/предприятието, aдрес)   

(попълва се по желание) [_] самонаето лице  

[_] безработен съм от .......... години/ ......... месеца  

[_] нямам трудов стаж  

Притежаваните от мен знания, умения/компетентности са придобити чрез:  

(отбележете верните със знака x)  

[_] участие в организирани от Агенцията по заетостта курсове за професионално обучение 

по част от професия/степен на квалификация  

[_] участие в организирано от работодателя обучение  

[_] придобит опит в работа по трудова заетост на работното място  

[_] придобит опит от самостоятелни дейности  

[_] участие по собствена инициатива в обучения, извършвани от учебни организации 

[_] участие в обучения с популярен характер, организирани от неучебни организации  

[_] обучителни програми на електронните и печатните медии  

[_] инцидентни участия в популяризаторски и информационни инициативи на организации 

с разнообразен характер  

[_] използване на самоучители, наръчници, ръководства 

[_] информация и обучение от роднини и близки  

[_] други източници  

Притежаваните от мен знания, умения и компетентности досега съм прилагал/а:   

(отбележете верните със знака x)  

[_] в изпълнявана по трудов договор заетост  

[_] за получаване на допълнителни доходи от неформална/инцидентна заетост  

[_] за битови потребности  

[_] в любителска дейност за обществени ползи 

[_] в помощ на близки и приятели  

[_] като хоби   
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[_] за обучение/предаване на знания, умения и компетентности на други хора  

[_] за друго ........................  

  (какво) 

[_] не мога да преценя  

Прилагам заверени от мен копия от документи за участие в курсове за професионално 

обучение, за трудов стаж, опит, постижения в областта на посочените професионални 

знания, умения и компетентности (удостоверения, свидетелства, служебни бележки, др.):  

1. ..............................................................................  

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

(ако има и други подходящи, допълнете с нови редове)  

При необходимост ще представя допълнителна информация във връзка с валидиране на 

заявената от мен професионална квалификация. 

Дата ………………………  

  С УВАЖЕНИЕ: ................................... 

  (трите имена)   (подпис)   
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СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ  

 

Раздел I  

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Чл.1 (1) Настоящият кодекс представя стандартите за етично поведение на 

работещите в СПГИ и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при 

изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. 

Установява общи норми на поведение на членовете на училищната общност. 

  (2) Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура, спомагаща 

за утвърждаване престижа на училището и повишаване общественото доверие в 

професионализма и морала на учителите, служителите и работниците.  

    Чл. 2. Педагогическите специалисти изпълняват своите функции, като се ръководят 

от  основните човешки ценности и принципи: 

    (1). Детството и юношеството са изключително важен период от живота на човека. 

    (2). Семейството е най-естествената среда за развитието на подрастващите. 

    (3). Всеки ученик притежава неповторима уникалност и стойност. 

    (4). На всеки ученик е гарантирано правото на свобода за изразяване на мнение; 

свобода на 

мисълта, съвестта и религията; формиране на собствени възгледи в право да ги отстоява 

свободно; 

    (5). Всеки ученик има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство  

методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на 

въздействие. 

    (6). Всеки ученик и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият 

пълния си потенциал. 

     (7). За всеки ученик, попаднал в риск, възниква спешна необходимост от специална 

закрила за извеждането му от рисковата ситуация. 

            (8). Учениците с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила. 

  Чл. 3. С цел осъществяване на ефективен образователен процес, е необходимо да се 

осъществи тясно взаимодействие между училището и семейството с оглед обмяна на 

информация, сътрудничество и контрол. 

  Чл. 4. Членовете на трудовия колектив на СПГИ трябва да притежават определени 

личностни, морални и социални качества, като: професионална компетентност; 

ефективност; отгорност и изпълнителност; коректност; честност; лоялност; подходящ 

външен вид. 

 

Раздел ІІ 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ 

           Чл.  5. Разбиране и уважаване уникалността на всеки ученик. 
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    Чл. 6. Създаване безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на учениците. 

  Чл. 7. Подкрепяне правото на ученика на свободно изразяване на мнение по всички 

въпроси от негов интерес. 

  Чл. 8. Осигуряване на учениците с увреждания равни възможности за достъп до 

адекватни грижи и образование. 

  Чл. 9. Недопускане на практики, които дискриминират по някакъв начин учениците 

на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности 

или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите. 

  Чл. 10. При съмнение за малтретиране веднага да се уведомяват органите за закрила 

на детето и се проследява дали са предприети необходимите мерки. 

 

Раздел ІІІ 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

  Чл.11. Първостепенна отговорност на училищния педагогически колектив е 

подпомагане на семейството при образованието и възпитанието на децата. 

   Чл. 12. Членовете на училищния колектив зачитат достойнството на всяко семейство 

и неговата култура, обичаи, език и убеждения. 

    Чл. 13. Задължение на педагогическия колектив е да информира семейството за 

всички решения, отнасящи се до ученика. Когато е възможно, родителите/настойниците 

следва да се включват във вземането на такива решения. 

    Чл. 14. Недопустимо е използването на служебните отношения със семейството за 

лично облагодетелстване. Да не се влиза в отношения с членовете на семейството, които 

могат да навредят на ефективността на работата с ученика. 

    Чл. 15. Задължително е сигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане 

на правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и 

лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че 

благополучието на детето е в риск. 

 

Раздел IV 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА СЕМЕЙСТВОТО КЪМ УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ 

    Чл. 16. Родителите имат моралното задължение да търсят информация за за успеха и 

развитието на децата си в учебния процес, за спазването на правилата в училището и за 

приобщаването им към общността. 

    Чл. 17. Родителите са задължени да осигуряват редовното присъствие на ученика в 

училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика. 

   Чл. 18. Родителите са морално задължени да пазят и издигат авторитета на училището 

и работещите в него. 

   Чл. 19. Семейството дължи почит и уважение към личността на учителя и неговия труд. 

 

Раздел V 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ 
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          Чл. 20. Учениците са задължени да съхраняват авторитета на училището и училищната 

общност и да допринасят за развитие на добрите традиции. 

          Чл. 21. Учениците са длъжни да зачитат правата, честта и достойнството на всички 

членове на училищната общност, както и да не прилагат физическо и психическо 

насилие. 

    Чл. 22. Учениците са задължени да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки 

нормалното протичане на учебните часове. 

    Чл. 23. Учениците не трябва да използват мобилните си телефони по време на 

учебните часове.  

 

 Раздел VI 

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ 

   Чл. 24. В своите колегиални взаимоотношения членовете на трудовия колектив се 

ръководят от принципите на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност. 

   Чл. 25. Членовете на колектива работят за утвърждаване на собствения и на колегите 

си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията, 

и проява на нетърпимост към подобни действия. 

    Чл. 26. При възникване на спорове на колеги, същите следва да се решават в рамките 

на добрия тон като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица. 

     Чл. 27. В отношенията си с колегите всеки  един учител, служител или работник е 

длъжен да проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, накърняващо 

достойнството и правата на личността. 

     Чл. 28. Учителите, служителите и работниците, членове на трудовия колектив в 

училището се отнасят  към учениците, техните родители и гражданите с нужното 

уважение, като не накърняват достойнството им, не създават конфликти, не нарушават 

правата им и не ги дискриминират. 

 

Раздел VII 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

       Чл. 29. Колективът на СПГИ проявява висок професионализъм, безпристрасност и 

активност при провеждане на държавната политика на МОН. 

         Чл. 30. Колективът оказва съдействие за повишаване на степента на разбиране на 

учениците и техните нужди от обществото. 

         Чл. 31. Колективът работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат 

развитието на учениците. 

 

Раздел VIII 

     ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ ОБЩИНА, 

РУО И МОН                            

 Чл. 32. (1) Членовете на колектива извършват своята дейност на най-високо ниво на  

компетентност в съответствие с професионалните критерии и поемат за решаване само 

такива задачи, за които са придобили необходимата квалификация. 

 (2) Членовете на колектива извършват административното обслужване 

законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. 
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 (3) Членовете на колектива отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, 

които изпълняват. При необходимост пренасочват въпросите към друг свой колега, 

притежаващ съответната компетентност. 

 

Раздел IX 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

       Чл. 33. Членовете на колектива не трябва да искат, приемат или разпределят 

подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за 

близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние 

върху изпълнението на служебните им задължения, преценката или функциите им, или 

да бъдат възнаграждение за това. 

   Чл. 34. Членовете на колектива не трябва да позволяват да бъдат поставяни или да 

изглеждат поставени в положение на зависимост от когото и да било. Не трябва да 

извършват работата си по начин, допускащ влияние от друг. 

Чл. 35. Членовете на колектива опазват повереното им имущество с грижата на добър 

стопанин и не допускат използването му за лични цели. Информират своевременно 

директора при загубата или повредата му. 

Чл. 36. Членовете на колектива в изпълнение на заеманата длъжност трябва да 

осигуряват ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, 

средствата, услугите и финансовите източници, които са им поверени. Те не трябва да 

бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е 

изрично предвидено. 

Чл. 37. Членовете на колектива трябва да извършват необходимите действия за защита 

на сигурността и поверителността на информацията, за която са отговорни или им е 

известна.  

Използват документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си 

задължения, при строго спазване на правилата за защита на информацията. 

   Чл. 38. Бившите членове на колектива не трябва да използват или да разкриват 

поверителна информация, получена от тях по време на службата им, освен ако законно 

са упълномощени да го направят. 

Чл. 39. Бившите членове на колектива трябва да се въздържат от коментари или 

действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, 

училищната общност или който и да е служител в системата. 

 

Раздел X 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл. 40. Конфликт на интереси възниква тогава, когато член на колектива има личен 

интерес и  

той му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения 

или изпълнение на служебните задължения. 

(1) Всеки учител може да извършва образователни услуги на ученици, които се 

обучават или ще  

полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира своята дейност пред 

директора. 

(2) Членовете на педагогическия колектив не могат да използват служебното си 
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положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по 

принуда. 

(3) Членовете на педагогическия колектив трябва да избягват всякакви ситуации, които 

могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт те са 

длъжни да информират веднага директора. 

(4) Членовете на педагогическия колектив не трябва да допускат възможност друг 

служител да ги постави в реален или предполагаем конфликт на интереси. 

(5) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията 

на ръководителя му, учителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са 

причина за възникването на конфликта. 

Раздел XI 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 

      Чл. 41. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с 

приложението му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика. 

     (2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години. 

 (3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс 

от Педагогическия съвет. 

Чл. 42. (1) Комисията по етика: 

1. разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс; 

2. дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс. 

(2) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на 

заседание на Педагогическия съвет. 

Чл. 43. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал 

в Комисията по етика. 

  Чл. 44. (1) Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с 

мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им. 

   (2) При установено неспазване на този кодекс Комисията налага санкция. 

   (3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция. 

     Чл. 45. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 

Педагогическия съвет на училището. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от 

ежедневната  

работа на училищната общност. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция 

за законността на действията на членовете на общността и защита от неоснователни 

обвинения. 

Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки 

член на общността, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния 

образ на училището. 

Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и 

обогатяване. 
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4. При първоначално постъпване на работа, всеки учител, служител и работник се 

запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила. 

  С етичния кодекс се запознават учениците – в началото на учебната година в първия час 

на класа и родителите им – на първата родителска среща. 

  Етичният кодекс се помества на електронноия сайт на училището, а негово копие на 

хартиен носител – на видно място във фоайето на училищната сграда. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА 

НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ 

ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

 

1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение, 

установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при 

прилагането на Етичния кодекс за поведението на учителите, служителите и 

работниците, както и на учениците и техните родители/ настойници, членове на 

училищната общност. Под „нарушения на Етичния кодекс“ по смисъла на тези правила 

се разбират следните групи прояви в тяхното поведение: 

- неспазване на действащото законодателство; 

- неспазване на вътрешноучилищните документи; 

- действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието към 

училището; 

- грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външни лица; проявено 

неуважение, незачитане на правата и достойнството на личността и допускане на прояви 

на дискриминация поради етнически, религиозни и други причини; 

- прояви на накърняване на авторитета на други учители, служители и работници и 

на престижа на учебното заведение, допуснати в и извън училището;  

- прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции 

и накърняване на интересите на други лица.  

- неспазване от страна на учениците на ПДУ; 

- липсващ или слаб контрол , касаещ поведението и отношението към учебната 

работа на учениците от страна на родителите/ настойниците; 

- прояви на агресия и незачитане на личната свобода и достойнство на учениците 

от страна на съучениците им; 

      -      прояви на агресия и уронване авторитета на учителите от страна на 

родителите/настойниците. 

Наблюдението и докладването на посочените в т. 2 нарушения да се извършват по 

две направления: 

- вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогическия персонал; 

- външно докладване – от родители, граждани, представители на институции 

и фирми. 

Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират във 

входящия  

дневник – регистър. 
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4. Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в училището, 

назначена със заповед на директора. 

5. Комисията е в състав от представители на: 

- педагогическия персонал: Милена Демирева – педагогически съветник; 

- непедагогическия персонал: Женя Цветанова – касиер-домакин. 

Комисията се председателства от Бисерка Йосифова– (ЗДУД) 

7. Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията на нейни заседания, за 

което се води протокол. 

8. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали. 

9.   Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 

50% +1. 

1

0

.

Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в 

седемдневен срок от постъпването му. 

1

1

.

При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и се 

провежда разговор със свидетели на нарушението. 

1

2

.

При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва последващо 

такова в седемдневен срок след първото. 

1

3

.

При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и 

дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора за взети 

дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.  

1

4

.

За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват председателят на 

комисията по етика и лицето, подало сигнала.  

1

5

.

При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се 

запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила. 

16. С етичния кодекс се запознават учениците – в началото на учебната година в 

първия час на класа и родителите им – на първата родителска среща. 

17. Етичният кодекс се помества на електронния сайт на училището, а негово копие 

на хартиен носител – на видно място във фоайето на училищната сграда. 
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МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗПРИЧИННИТЕ ОТСЪСТВИЯ, 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 

 

1. Родителят, настойникът или ученикът задължително уведомява лично класния 

ръководител в първия ден от отсъствието на ученика. 

2. При условие, че липсва информация класният ръководител е длъжен да се свърже с 

родител, настойника или ученик. 

3. Представяне на документите за отсъствия по уважителни причини в 7-дневен срок. 

4. Уведомяване и  изискване на реална педагогическа и психологическа подкрепа от 

специалист на Дирекция „Социално подпомагане“ - лице, което да наблюдава 

рисковата група ученици /посещение на дома, среща с родители/. 

5. Изготвяне на график от педагогическия съветник за работа с ученици допуснали над 

5 отсъствия по неуважителни причини. 

6. Картотекиране на учениците в риск с превенция за задържането им в училище от 

педогогическия съветник 

7. При допуснати 20% отсъствия – задължително посeщаване на пет поредни 

консултации по съответните учебни предмети. 

8. Във втория час на класа да се провеждат задължителни срещи и разговори с 

родителите на проблемните ученици. 

9. Провеждане на ежемесечни планирани  срещи на учителите  със семействата 

/настойниците/ на проблемните ученици. 

10. Включване на родителите в дейности въз основа на добри практики и прилагане на 

интензивни мерки и подходи за пълна интерграция на отпадналите от училище. 

11. Организиране на срещи с работодатели с цел мотивиране на учениците да посещават 

училище  и да усвояват учебния материал, като условие за бъдещата работа. 

12. Включване на проблемни ученици в клубове по интереси и в групи за допълнително 

обучение. 

13. Организиране на посещения от ученици в библиотеки, читалища, регионални и 

местни центрове и участие в различни събития и кампании. 

14. Своевременно попълване на регистъра в информационната система АдминПро – 

отразяване процесите на записване, преместване, преминаване в друга форма на 

обучение и напускане на образователната система, допуснати отсъствия. 

15. Сътрудничество с РУО и Община Велико Търново за съвместни дейности с родители 

и ученици, които допускат безпричинни отсъствия от училище.  

16. Поощряване с морални и материални награди при постигнати положителни 

резултати. 
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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА   

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. (1) Тези правила уреждат реда и отговорностите за прилагане на вътрешната система 

за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение в Старопрестолна 

гимназия по икономика.  

Чл. 2. Управлението на качеството в институциите е непрекъснат процес на организационно 

развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне 

на подобрения в работата на училищата. Управлението на качеството в институциите се 

основава на следните принципи:   

1. Ефикасност и ефективност;  

 2. Автономия и самоуправление;   

3. Ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса;  

 4. Ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на институцията;  

 5. Непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в 

институцията 

Чл. 3. Редът за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качество се уреждат в 

отделни вътрешни нормативни документи, които трябва да са в съответствие с принципите, 

залегнали в настоящите правила.  

Чл. 4. Тези правила не могат да противоречат на Правилника за дейността на Старопрестолна 

гимназия по икономика и другите вътрешни и външни нормативни актове. 

Чл. 5. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, 

другите педагогически специалисти, както и родителите. 

 

II.  ПРАВОМОЩИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО  

Чл. 6. Правомощия на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството: 

(1) Директорът организира, контролира и отговаря за процеса на управлението на качеството, 

като със заповеди: 

1. Организира изпълнението на дейностите по самооценяването в Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика 



  Приложение №5 

  2 
 

2. Определя работна група -  нейния състав, задачите и сроковете за тяхното 

изпълнение; 

3. Осигурява обучение на членовете на работната група; 

4. Организира провеждането на информационна кампания сред учениците, учителите, 

другите педагогически специалисти и родителите; 

5. Определя начина на участие на учениците, учителите, другите педагогически 

специалисти и родителите в процеса на самооценяването; 

6. Утвърждава дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за 

самооценяването  

7. Утвърждава доклада за самооценка 

8. Запознава педагогическия съвет и обществения съвет с доклада от самооценяването 

и двугодишния отчет за изпълнението на плана към стратегията. 

(2)Работната  група:  

1. Предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в  

училището; 

2. Провежда самооценяването; 

3. Изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора. 

 (3) Педагогическият съвет приема: 

1. Двугодишния отчет към плана за действие към стратегията за развитие  училището 

2. Мерки за повишаване на качеството на образованието. 

 (4) Учителите: Съдействат на работната група при провеждане на самооценяването. 

 (5) Родителите:  

1. Правят предложения във връзка с повишаването на качеството на професионалното 

образование и обучение; 

2. Съдействат на училището с цел повишаване на качеството на професионалното 

образование и обучение. 

(6) Учениците: Правят предложения във връзка с повишаването на качеството 

професионалното образование и обучение. 

 

III. РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 

Чл. 7  Самооценяването включва следните етапи: 

1. Определяне на работната група; 

2. Обучение на членовете на работната група; 
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3. Подготовка - определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценяване; 

4. Провеждане на информационна кампания сред учениците, учителите, другите 

педагогически специалисти и родителите; 

5. Провеждане на самооценяването; 

6. Обработване на информацията от проведеното самооценяване; 

7. Анализиране на получените резултати от самооценяването; 

8. Предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното 

образование; 

9. Изготвяне на доклад от самооценяването, който включа: информация за вътрешната 

и външната среда, в която функционира училището през периода на самооценяването; данни 

за използваните инструменти при самооценяването; данни за резултатите от 

самооценяването; сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване; анализ 

на резултатите от самооценяването; предложения за мерки за внасяне на подобрения в 

работата на училището за повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове 

и отговорни лица за тяхното изпълнение. 

Чл. 8 Областите на самооценяване са: 

1. Управление на институцията; 

2.  Образователен процес; 

Чл. 9 Скала за крайна оценка: 

От 91 до 100 точки - отлично 

От 66 до 90 точки – много добро 

От 46 до 65 точки - задоволително 

До 45 точки включително – незадоволително 

 

IV. РЕД И НАЧИН ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА 

ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ 

Чл. 10. Документите се прилагат в цялостния процес при събирането, систематизирането, 

обработването, съхраняването, анализирането и използването на данните. 

Чл. 11. Работната група по самооценяване води и поддържа документи, необходими на 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика да осигури планиране, 

функциониране и повишаване ефективността и ефикасността на управление на процесите; 

Чл. 12. Документацията от самооценяването се съхранява в институцията не по-малко от 5 

години. 
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V.   НАЧИН ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ В СТАРОПРЕСТОЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 

Чл. 13. Информиране чрез: 

(1) Информационни средства; 

(2) Брошури, рекламни материали;  

(3) Публикуване на информация в динамичен сайт; 

(4) Поддържане на архив на данните; 

(5) Използване на възможност за оценяване онлайн. 

Чл. 14  Мерките за повишаване на качеството на образованието се публикуват на интернет 

страницата на училището в 7-дневен срок след утвърждаването им от директора и са достъпни 

за период не по-малък от 4 години от публикуването им. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

 

КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

2020/2021 учебна година 

 

на ………………………………………………………………………………………………, 

име, презиме, фамилия 

длъжност: …………….………………………………………………………….………., в  

Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ТОЧКИ ОЦЕНКА 

1. Планиране, организация и провеждане на 

образователно-възпитателния процес 
14 

 

1.1.   Повишено равнище на професионална компетентност 

по отношение на научната, педагогическата и 

методическата подготовка 

1 точка 

 
 

1.2.   Предварителна подготовка за часа /ясно формулирана 

цел, материали, техника и други/ 
2 точки  

1.3.   Умение за осъществяване на логически връзки между 

вече изучаван и нов материал 
1 точка  

1.4.   Умение за обясняване и обобщаване 2 точка  

1.5.   Умения за осигуряване на позитивна работна 

атмосфера и активираща за учене среда 
2 точки  

• Умение за осъществяване на междупредметни връзки 1 точка  

• Умение за осъществяване на ефективна организация на 

самостоятелната работа в час 1 точка  

• Умение за обективно и точно оценяване на учениците – 

използвани разнообразни форми на оценяване /писмени, 

устни, индивидуални и колективни/; използвани методи на 

оценяване; използване на входяща и изходяща диагностика; 

наличие на обосновка; ритмичност на оценяването 

2 точки  

• Правилно водене на задължителната учебна и 

училищна документация, свързана с преподаваните 

предмети 
2 точки  

2. Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ 

в образователно - възпитателния процес 
8  

2.1. Създаване на  електронни учебни материали - уроци, 

мултимедийни презентации, филми, web – страници 
4 точки  

2.2. Използване на електронни учебни материали 2 точки  

2.3. Използване на разнообразни интерактивни методи в 

обучението 
2 точки  

3. Работи в екип за създаване на подходяща 

образователно- възпитателна среда (комуникация с 
8  
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педагогическия съветник, психолога, участие в комисии 

и др.) 

3.1. Активно участие в постоянни комисии 2 точки  

3.2. Активно участие във вътрешно-училищни комисии 2 точки  

3.3. Обща педагогическа комуникация 1 точки  

3.4. Успешно справяне при решаване на възникнали 

професионални казуси, проблемни ситуации и конфликти 
2 точка  

3.5. Проведени консултации с педагогическия съветник за 

решаване на  проблемни ситуации и конфликти 
1 точка  

4. Работа с деца и ученици, в т. ч. застрашени от 

отпадане, в риск, в мултикултурна среда, със специални 

образователни потребности и/или хронични заболявания 

и др. 

8  

4.1. Принос на учителя за стриктно спазване на Правилника 

за дейността на училището от учениците чрез своевременно 

прилагане на поощрения и санкции, чрез осъществяване на 

ефективно дежурство 

3 точки  

4.2. Планиране и осъществяване на индивидуална работа с 

ученици чрез консултации 
3 точки  

4.3. Планирани и осъществени в класа мероприятия за 

изграждане на паралелката като общност, зачитаща 

училищните правила, традиции и утвърждаване на 

позитивни ценности и нагласи 

2 точки  

5. Работа с деца и ученици за участие и заемане на 

призови места в общински, областни, регионални, 

национални и международни състезания, конкурси и 

олимпиади . 

7  

5.1. За класирани ученици в олимпиади, състезания и 

конкурси на училищно и общинско ниво 
1 точки  

5.2. За класирани ученици в олимпиади, състезания и 

конкурси на регионално ниво 
2 точки  

5.3. За класирани ученици в олимпиади, състезания и 

конкурси на национално ниво 
2 точки  

5.4. За класирани ученици в олимпиади, състезания и 

конкурси на международно ниво 
2 точки  

6. Работа с родители 6  

6.1. Проведени и регистрирани индивидуални срещи за 

информиране на родителите за успеха и развитието на 

ученика, решаване на проблемни ситуации 

3 точки  

6.2. Приобщаване на родителите към училищния живот 3 точки  

7. Работа с деца и ученици в занимания по интереси 7  

7.1. Организиране и провеждане на извънучилищни 

дейности с ученици 
3 точки  

7.2. Принос в организацията и провеждането на училищния 

празник – 100 години Старопрестолна професионална 

гимназия по икономика 

4 точки  

8. Работа в методически обединения и подпомагане на 

новопостъпили учители 
7  

8.1. Оказва методическа и организационна помощ на колеги  2 точки   
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8.2. Изготвяне и изнасяне на доклади, анализи, даване на 

предложения за подобряване на работата в методическото 

обединение, за работа в учебни часове. 

3 точки   

8.3. Подпомагане на новопостъпили учители  2 точки   

9. Разработване и реализиране на проекти  5  

9.1. Принос при разработване на проекти 3 точки  

9.2. Принос при реализиране на проекти 2 точки   

10. Получени професионални отличия и награди през 

оценявания период и избрани от училището показатели  
30  

10.1. Получени професионални отличия и награди през 

оценявания период 
2 точки   

10.2. Личен принос на учителя и конкретни действия за 

привличане на ученици след VII клас за осъществяване на 

план-приема 

3 точки   

10.3. Принос към подобряване на интериора и екстериора на 

училището и опазване на материално-техническата база 
2 точки   

10.4. Участва в обучение за придобиване на допълнителна 

квалификация или за актуализиране и разширяване 

квалификацията на учителя 

3 точки  

10.5. Преподаване на предмети от общата, отраслова, 

специфична и разширена професионална подготовка 
6 точки   

10.6. Държавни зрелостни изпити, държавни изпити за 

придобиване на III степен на професионална квалификация, 

националното външно оценяване. 

8 точки   

 Изработване на изпитни материали 3 точки  

 Подготовка на учениците 3 точки  

 Квестори на олимпиади, състезания, приравнителни 

изпити и изпити за оформяне на оценка 2 точки  

10.7. Личен принос на учителя за утвърждаване  престижа на 

училището сред обществеността - взаимоотношения с 

фирми, организации и медии. 

6 точки   
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КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

2020/2021 учебна година 

 

на …………………………………………………………. 

име, презиме, фамилия 

длъжност: Ръководител на направление „Информационни и комуникационни 

технологии“ в Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико 

Търново 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ТОЧКИ ОЦЕНКА 

1. Планиране, организация и провеждане на образователно-  

възпитателния процес 
14  

1.1.   Повишено равнище на професионална компетентност по 

отношение на научната, педагогическата и методическата подготовка 

1 точка 

 
 

1.2.   Предварителна подготовка за часа /ясно формулирана цел, 

материали, техника и други/ 
2 точки  

1.3.   Умение за осъществяване на логически връзки между вече 

изучаван и нов материал 
1 точка  

1.4.   Умение за обясняване и обобщаване 2 точка  

1.5.   Умения за осигуряване на позитивна работна атмосфера и 

активираща за учене среда 
2 точки  

1.6. Умение за осъществяване на междупредметни връзки 1 точка  

1.7. Умение за осъществяване на ефективна организация на 

самостоятелната работа в час 
1 точка  

1.8. Умение за обективно и точно оценяване на учениците – 

използвани разнообразни форми на оценяване /писмени, устни, 

индивидуални и колективни/; използвани методи на оценяване; 

използване на входяща и изходяща диагностика; наличие на 

обосновка; ритмичност на оценяването 

2 точки  

1.9. Правилно водене на задължителната учебна и училищна 

документация, свързана с преподаваните предмети 
1 точка  

1.10. Точно и ефективно използване на времето в учебния час 1 точка  

2. Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в 

образователно - възпитателния процес 
8  

2.1. Създаване на  електронни учебни материали - уроци, 

мултимедийни презентации, филми, web – страници 
4 точки  

2.2. Използване на електронни учебни материали 2 точки  

2.3. Използване на разнообразни интерактивни методи в обучението 2 точки  

3. Работи в екип за създаване на подходяща образователно- 

възпитателна среда (комуникация с педагогическия съветник, 

психолога, участие в комисии и др.) 

8  

3.1. Активно участие в постоянни комисии 2 точки  

3.2. Активно участие във вътрешно-училищни комисии 2 точки  

3.3. Обща педагогическа комуникация 1 точки  

3.4. Успешно справяне при решаване на възникнали професионални 

казуси, проблемни ситуации и конфликти 
2 точка  

3.5. Проведени консултации с педагогическия съветник за решаване 

на  проблемни ситуации и конфликти 
1 точка  
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4. Работа с деца и ученици, в т. ч. застрашени от отпадане, в риск, 

в мултикултурна среда, със специални образователни 

потребности и/или хронични заболявания и др. 

8  

4.1. Принос на учителя за стриктно спазване на Правилника за 

дейността на училището от учениците чрез своевременно прилагане 

на поощрения и санкции, чрез осъществяване на ефективно дежурство 

3 точки  

4.2. Планиране и осъществяване на индивидуална работа с ученици 

чрез консултации 
3 точки  

4.3. Планирани и осъществени в класа мероприятия за изграждане на 

паралелката като общност, зачитаща училищните правила, традиции и 

утвърждаване на позитивни ценности и нагласи 

2 точки  

5. Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места 

в общински, областни, регионални, национални и международни 

състезания, конкурси и олимпиади – оценка по най-високо ниво 

7  

5.1. За класирани ученици в олимпиади, състезания и конкурси на 

училищно и общинско ниво 
3 точки  

5.2. За класирани ученици в олимпиади, състезания и конкурси на 

регионално ниво 
4 точки  

5.3. За класирани ученици в олимпиади, състезания и конкурси на 

национално ниво 
6 точки  

5.4. За класирани ученици в олимпиади, състезания и конкурси на 

международно ниво 
7 точки  

6. Работа с родители 6  

6.1. Проведени и регистрирани индивидуални срещи за информиране 

на родителите за успеха и развитието на ученика, решаване на 

проблемни ситуации 

3 точки  

6.2. Приобщаване на родителите към училищния живот 3 точки  

7. Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна 

дейност 
7  

7.1. Организиране и провеждане на извънкласни дейности с ученици 2 точки  

7.2. Принос в организация и провеждане на образователни 

мероприятия 
2 точки  

7.3. Принос в организацията и провеждането на училищния празник – 

98 години Старопрестолна професионална гимназия по икономика 
3 точки  

8. Работа в методически обединения и подпомагане на 

новопостъпили учители 
7  

8.1. Оказва методическа и организационна помощ на колеги  2 точки  

8.2. Изготвяне и изнасяне на доклади, анализи, даване на предложения 

за подобряване на работата в методическото обединение, за работа в 

учебни часове. 

2 точки  

8.3. Подпомагане на новопостъпили учители  1 точка  

8.4. Участие в квалификационни форуми по теми, свързани с целите 

на училището или с професионалната област на учителя 
2 точки  

9.Разработване и реализиране на проекти  5  

9.1. Принос при разработване на проекти 2 точки  

9.2. Принос при реализиране на проекти 3 точки  

10. Получени професионални отличия и награди през оценявания 

период и избрани от училището показатели  
30  

10.1. Осигуряване на най-подходящ софтуер и хардуер за целите на 

обучението. 
6 точки  



   

Приложение № 6 

 

   

  

10.2. Въвеждане, адаптиране и поддържане на програмни продукти, 

системи и технически средства 
6 точки  

10.3. Подготвяне документацията и инструкциите за използването на 

програмните продукти, системи и технически средства 
4 точки  

10.4. Организиране функционирането на компютърните мрежи и 

системи и тяхната защита  
7 точки  

10.5. Участие при избора и въвеждането на компютърното оборудване 3 точки  

10.6. Обучение на персонала за работа с компютърно оборудване и с 

програмните продукти и системи 4 точки  
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КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

2020/2021 учебна година 

 

на ………………………………………….., 

име, презиме, фамилия 

длъжност: заместник-директор по учебната дейност, в Старопрестолна професионална 

гимназия по икономика, гр. Велико Търново 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ТОЧКИ ОЦЕНКА 

1. Планиране, организация и провеждане на образователно-  

възпитателния процес 
14  

1.1.   Ефективна организация на годишното планиране на 

педагогическите дейности 
1 точка  

1.2.   Ефективна организация на диагностиката при входно, изходно 

ниво и външно оценяване 
1 точка  

1.3.   Ефективен контрол по поддържане на ритмично оценяване на 

учениците 
4 точки  

1.4.   Ефективен контрол по правилно водене на училищната 

документация 
4 точки  

1.5.   Ефективен контрол по провеждане на всички видове изпити 4 точки  

2. Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в 

образователно - възпитателния процес 
8  

2.1. Организация на прилагането на интерактивни методи, иновации и 

ИКТ в образователно-възпитателния процес 
4 точки  

2.2. Ефективен контрол по използване и отчитане на използването на 

интерактивни методи, иновации и ИКТ в образователно-

възпитателния процес 

4 точки  

3. Работи в екип за създаване на подходяща образователно- 

възпитателна среда (комуникация с педагогическия съветник, 

психолога, участие в комисии и др.) 

8  

3.1. Активно участие в постоянни комисии 2 точки  

3.2. Активно участие във вътрешно-училищни комисии 2 точки  

3.3. Обща педагогическа комуникация 1 точки  

3.4. Успешно справяне при решаване на възникнали професионални 

казуси, проблемни ситуации и конфликти 
2 точка  

3.5. Проведени консултации с педагогическия съветник за решаване 

на  проблемни ситуации и конфликти 
1 точка  

4. Работа с деца и ученици, в т. ч. застрашени от отпадане, в риск, 

в мултикултурна среда, със специални образователни 

потребности и/или хронични заболявания и др. 

8  

4.1. Ефективен контрол по провеждане на учебни консултации 4 точки  

4.2. Ефективен контрол по дейността на класните ръководители 4 точки  

5. Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места 

в общински, областни, регионални, национални и международни 

състезания, конкурси и олимпиади – оценка по най-високо ниво 

7  

5.1. Организация на училищен/общински кръг на състезания, 

конкурси и олимпиади 
5 точки  

5.2. Организация на участието на учениците в областни, регионални, 

национални и международни конкурси и олимпиади 
2 точки  
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6. Работа с родители 6  

6.1. Организация на планиране на взаимодействието учител/ класен 

ръководител 
3 точки  

6.2. Ефективен контрол на взаимодействието учител/ класен 

ръководител - родител 
3 точки  

7. Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна 

дейност 
7  

7.1. Организация на планирането на извънкласните дейности 4 точки  

7.2. Контрол по реализиране на извънкласните дейности 3 точки  

8. Работа в методически обединения и подпомагане на 

новопостъпили учители 
7  

8.1. Организация на планиране дейността на Методическите 

обединения  
4 точки  

8.2. Контрол на дейността на Методическите обединения 3 точки  

9.Разработване и реализиране на проекти  5  

9.1. Принос при разработване на проекти 2 точки  

9.2. Принос при реализиране на проекти 3 точки  

10. Получени професионални отличия и награди през оценявания 

период и избрани от училището показатели  
30  

10.1. Получени награди  8 точки  

10.2. Реализиране на план-приема и пълняемост на паралелките. 4 точки  

10.3.  Принос в организацията и провеждането на училищния празник 

– 98 години Старопрестолна професионална гимназия по икономика 
5 точки  

10.4. Координация, комуникация и сътрудничество с училищното 

настоятелство, социалните партньори, неправителствени организации  
3 точки  

10.5. Принос за реализация на проекти на обща стойност до 5 000 лв. 2 точки  

10.6. Принос за реализация на проекти на обща стойност до 10 000 лв. 3 точки  

10.7. Принос за реализация на проекти над 10 000 лв. 5 точки  
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КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

2020/2021 учебна година 

 

на ……………………………………………, 

име, презиме, фамилия 

 

длъжност: педагогически съветник в Старопрестолна професионална гимназия по 

икономика, гр. Велико Търново 

Критерии и показатели, максимален брой точки 
Брой 

точки 

1. Планиране. организация и провеждане на образователно-възпитателния 

процес  -  14 точки 

 

1.1 Правилно планиране дейността на педагогическия съветник 2 точки 

1.2 Изпълнение функциите по длъжностна характеристика  

  диагностика на психоклимата в паралелките 3 точка 

  диагностика на психоклимата в колектива 3 точка 

  професионално ориентиране 3 точки 

1.3 
Правилно водене на задължителната документация по 

длъжностна характеристика 
3 точки 

2.  Използване на интерактивни методи. иновации и ИКТ в образователно-

възпитателния процес – 8 точки 

 

2.1 Разработени, използвани компютърни презентации 2 точки 

2.2 Обучителни семинари с учители и родители 2 точки 

2.3 Тренинги с ученици 4 точки 

3.  Работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна 

среда (комуникация с педагогическия съветник. психолог. участие в 

комисии и др.) –  8 точки 

 

3.1 Работа с Ученическия съвет 3 точки 

3.2 Работа в комисии 5 точки 

4. Работа с деца и ученици: застрашени от отпадане; в риск; в 

мултикултурна среда; със специални образователни потребности и/или 

хронични заболявания –  8 точки  

 

4.1 Проведени индивидуални консултации с ученици 2 точки 

4.2 Проведени дейности с ученици, застрашени от отпадане 2 точки 

4.3 

Принос за стриктно спазване на ПД на Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика от учениците: 

 

 

 
 чрез своевременно прилагане на поощрения и 

санкции 2 точки 
 

  чрез работа с Ученическия съвет 2 точки  

5. Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в 

общински. областни. регионални. национални и международни състезания. 

конкурси и олимпиади - 7 точки 
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5.1 
Проведени олимпиади /състезания/ конкурси на училищно 

ниво   
2 точки 

 

5.2 Принос за класиране на ученици на регионално ниво 2 точки  

5.3 Принос за класиране на ученици на национално ниво 3 точки  

6. Работа с родители - 6 точки  

6.1 
Принос за проведени родителски срещи - общи и 

индивидуални 
2 точки 

 

6.2 
Провеждане на работни съвещания, организирани РУО и 

постоянните комисии 
2 точки 

 

Критерии и показатели, максимален брой точки  

6.3 
Проведени съвместни мероприятия – ученици, родители, 

учители 
2 точки 

 

7. Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна дейност - 7 

точки 

 

7.1 

Принос за утвърждаване на имиджа на Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика чрез организиране на 

извънкласните дейности 

2 точки 

7.2 
Принос в организация и провеждане на училищни празници 

и образователни мероприятия 
2 точки 

7.3 
Принос за провеждане на дейности за оптимизиране на 

привлекателността на училищната среда 
3 точка 

8. Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили 

учители - 7 точки 

 

8.1 
Принос в методическата дейност-проведени тематични ПС и 

работни съвещания 
5 точки 

8.2 Принос в дейността на МО - консултиране на членове 2 точки 

9. Разработване и реализиране на проекти - 5 точки  

9.1 Принос за разработване на проекти. 2 точки 

9.2 Принос за реализация на проекти. 3 точки 

10. Получени професионални отличия и награди през оценявания период и 

избрани от детската градина. училището. обслужващото звено показатели - 

30 точки 

 

10.1 
Получени професионални отличия и награди през 

оценявания период. 
10 точки 

10.2 

Личен принос на учителя за утвърждаване на престижа на 

училището сред обществеността и конкретни действия за 

привличане на ученици след VII клас. 

10 точки 

10.3 
Принос към подобряване и опазване на материалната база на 

училището. 
2 точка 

10.4 Работа по проекти. 8 точки 
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ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1 Настоящият правилник регламентира основните изисквания и реда за 

пропускане и престояване на учители, служители, работници, учащи се, родители, 

външни граждани и МПС, внасянето на обемисти багажи/товари, както и изнасянето на 

материални средства в и от сградата и района на училището.  

Чл. 2  Правилникът е задължителен за всички учители, служители, работници, 

учащи се, родители и външни граждани, посещаващи сградата и района на 

Старопрестолна гимназия по икономика.  

Чл. 3. Пропускателният режим се осъществява от дежурните учители и охраната 

преди започване на часовете и от охраната  по време на учебните занятия Дежурството 

на учителите се осъществява по утвърден от директора график. 

Чл. 4. Всички класни ръководители в ЧК и на родителска среща, запознават 

учениците и родителите с правилника. 

Чл. 5. Посещения на служители, учащи и граждани до Директора на училището 

са разрешени в работно за училището време.  

 

ІІ. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И МПС.  

Чл. 6. Учители, служители, работници, се пропускат след маркиране от 

електронната системата за отчитане на работното време. 

Чл. 7. Влизането на учениците в сградата на училището става срещу представяне 

на дежурния учител от първия етаж и служителя от дневната   охрана, на бадж или 

ученическа лична карта и ученическа книжк/. 

Чл. 8.  При липса на посочените по-горе документи ученикът почиства класната 

стая /кабинет/ след последния учебен час. 

Чл. 9. При регистриране на наложена трикратна писмена забележка за 

нарушаване на пропускателния режим, ученикът се наказва със Забележка  

Чл. 10. Влизането на външни лица в сградата да се извършва само след 

представяне на документ за самоличност. 

Чл. 11. Гражданите, посещаващи директора и останалите отговорни длъжностни 

лица по различни поводи се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде 

посетено. 
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Чл. 12.Гражданите, посещаващи директора, учителите, служителите и 

работниците се пропускат след записване на личните им данни от дежурния охранител 

по лична карта в “Дневник за посещенията” и чрез еднократен пропуск, а именно:  

  Дневник за посещения 

1.  име, презиме, фамилия;  

2.  час на влизане и излизане;  

3.  подпис на Дежурния охранител;  

  Еднократен  пропуск - час на влизане и напускане, подпис на посетеното лице.  

Чл. 13. Родителите /настойниците/ могат да посещават преподавателите само в 

регламентирания втори ЧК, по време на родителските срещи и в междучасията /при 

необходимост/. Забранено е посещението и отклоняването на учители по време на час.  

Чл. 14. На посетителите се забранява отклоняване и посещаване на други 

служебни лица, кабинети и помещения, извън заявените такива. След посещението 

лицата следва незабавно да напуснат сградата, като върнат получените пропуски.  

Чл. 15. Не се разрешава влизането в сградата и района на училището на лица, 

които:  

 1. са въоръжени; 

 2. са с неадекватно поведение – пияни, дрогирани и с явни психически 

отклонения;  

 3.  внасят  взривни вещества;  

 4. внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха 

застрашили живота и здравето на околните;  

 5.  разпространяват продават или рекламират литература и артикули с религиозно 

и порногрофско съдържание;  

 6.  носят със себе си обемисти багажи.  

Чл. 16. За ремонтни дейности се допускат лица, по списък – съгласуван и 

утвърден от директора.  

Чл. 17. Не се разрешава оставянето на багажи, кореспонденция, апаратура от 

външни лица за съхраняване при дежурния охранител.  

Чл. 18. Влизането в паркинга на училището на МПС е забранено, освен колите на 

ПБС и Бърза помощ или на други МПС – само с писменото разрешение на директора.  

Чл. 19. При влизането на МПС /без тези на ПБС и Бърза помощ/ задължително се 

проверява съответствието на превозваните товари с данните за тях в съпроводителните 

документи.  
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ІІІ. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА И 

ИМУЩЕСТВА.  

Чл. 20. Внасянето в сградата на училището на багажи, товари, техника и 

имущества за служебни нужди и ползване става след получено разрешение от 

ръководството на училището.  

Чл. 21. Изнасянето от сградата на училището на багажи, товари, техника и 

имущества става само след писмено разрешение от ръководството на училището и 

проверка на съдържанието на същите.  

Чл. 22. При констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на 

багажи, товари, техника и имущества в и от сградата и района на училището се 

докладва на Директора, а при необходимост и на РПУ - Велико Търново.  
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ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ И ИЗВЕЖДАНЕ 

НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО В УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

за учебната  2020/2021 година 

 

I. Извеждане на учениците за провеждане на еднодневни екскурзии и с учебна цел: 

 1. Всеки учител и педагогически специалист има право да осъществява еднодневни 

екскурзии и извеждания на учениците с учебна цел на територията на Велико Търново и 

извън града. 

 2. До седем дни преди датата на извеждането учителят внася доклад до директора 

с искане да му бъде разрешено да осъществи планираното мероприятие.  

 3. Докладът по т.2 включва информация за съдържанието на проявата, нейния 

организатор /съгласуван с директора/ и съответните мотиви за посещението, както и:  

  -  времето и мястото за провеждане и лицата, които ще придружават учениците и 

ще отговарят за тях по време на мероприятието;   

   - кой и откъде ще вземе учениците и кой и къде ще ги върне след приключване на 

посещението;  

4. Когато извеждането/екскурзията/ е в рамките на града не се изисква договор за 

организиран транспорт, като може да се ползват услугите на обществения транспорт. 

Директорът издава заповед за разрешаване на мероприятието и определяне на 

ръководителите на групата, както и задълженията им на такива.  

5. Когато се провежда еднодневна екскурзия с учебна цел, се сключва договор за 

организирано пътуване, сключва се застраховка злополука чрез избрания туроператор. 

Директорът издава заповед за разрешение за осъществяване на екскурзията и определяне 

на ръководителите на групата и техните задължения. Командировъчните разходи за 

ръководителите, включени в заповедта, са за сметка на туроператора. 

 6. В срок до три дни преди извеждането ръководителите събират от родителите 

декларация за информирано съгласие за мероприятието и провеждат инструктаж за 

култура и безопасност на поведението.  

  7. При еднодневна екскурзия извън града учителите, определени за ръководители, 

сключват граждански договор за изпълнения на задължения извън длъжностната си 

характеристика и установеното работно време с туроператора – организатор. Попълват 

декларация до директора, че са сключили договор за услуга с туроператора.  

  8. Ръководителят на групата, в срок от 3 работни дни след приключване на 

мероприятието, в писмен отчет уведомява директора на училището за начина на 

преминаване на мероприятието. При необходимост по време на мероприятието 

представлява институцията и поддържа телефонна връзка с директора или член на 

училищното ръководство.  

II Осъществяване на дву- и повече дневни екскурзии.  

1. Всеки учител има право да осъществява екскурзии с ученици от СПГИ. 

2. До 20 работни дни преди датата на пътуване учителят внася доклад до директора 

с искане за провеждане на съответното организирано туристическо пътуване. 

Туроператорът, който ще осъществява пътуването, внася писмо с приложена оферта в 

деловодството но училището.  
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3. При одобрение на офертата от страна на директора се внася доклад от 

ръководителя с искане за одобрение на проектодоговора от началника на РУО.   

4. След одобрение на проектодоговора се пристъпва към процедура за реализиране 

на организираното туристическо пътуване – директорът сключва договора за 

организирано пътуване, издава заповед за разрешение на пътуването и за определяне на 

ръководителите, техните задължения, а също така и командирова ръководителите за 

периода на пътуването за сметка на туроператора.  

5. До пет дни преди пътуването учителите събират декларации за информирано 

съгласие на родителите, документ от личен лекар, че ученикът и клинично здрав и може 

да участва в мероприятието, както и провеждат инструктаж по култура и безопасност на 

поведение на учениците.   

6. Учителите, определени за ръководители, сключват граждански договор за 

изпълнения на задължения извън длъжностната си характеристика и установеното 

работно време с туроператора – организатор. Попълват съответно декларация до 

директора, че са сключили договор за услуга.  

7. Ръководителят на групата в срок от 3 работни дни след приключване на 

мероприятието, в писмен доклад уведомява директора на училището за начина на 

преминаване на туристическото пътуване. При необходимост по време на мероприятието 

представлява институцията и поддържа телефонна връзка с директора или член на 

училищното ръководство. 

III. Извеждания на ученици във връзка с участие в състезания, конкурси, 

представителни събития за училището, пътувания по европейски проекти по 

програма ЕРАЗЪМ + и други национални проекти в страната и чужбина.   

1. След определяне на групата ученици, които ще вземат участие в съответното 

мероприятие, директорът издава заповед за разрешение за провеждане на мероприятието 

и определяне на ръководителите на групата.   

2. При провеждане на мероприятието извън Велико Търново, директорът 

командирова за сметка на училищния бюджет или бюджета на съотвения проект 

ръководителите на групата.  

3. До три дни преди участието на учениците се сключва групова застраховка за 

злополука, ръководителят събира декларациите за информираното съгласие на 

родителите и провежда инструктаж. При необходимост съдейства на родителите за 

издаване на нотариално заверена декларация за излизане извън страната.   

4. При възможност се осигуряват и командировъчни за учениците, включени в 

организираното мероприятие или мобилност извън страната.  

5. Ръководителят на групата в срок от 3 работни дни след приключване на 

мероприятието в писмен доклад уведомява директора на училището за начина на 

преминаване на мероприятието. При необходимост по време на мероприятието 

представлява институцията и поддържа телефонна връзка с директора или член на 

училищното ръководство.  

  

Настоящите правила са неразделна част от Правилника за дейността на 

Старопрестолна професионална гимназия по икономика. 
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Настоящите правила се издават на основание Наредба № 10/2016 година за 

организация на дейностите в училищното образование / Чл. 15.ал. 1,2,3/ (Изм. - ДВ, бр. 

77 от 2017 г.) и Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща 

цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, приети са на заседание на ПС – протокол № 13/09.09.2020 година и са 

валидни в сила за учебната 2020/2021 година или до промяна на нормативната уредба.   

 

 

 



[Type here] [Type here] Пр 
 

Приложение № 9 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР 

/Виолета Йосифова/       

  

 

Правила за организация на учебния процес  

през учебната 2020- 2021 година 

в условията на СOVID- 19 
 

Приети на Педагогически съвет, протокол № 13 /09.09.2020 година.  

 

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи - да 

включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде 

възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да 

подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя 

още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на 

семействата и на всички  около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, 

обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и 

изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и 

баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и 

необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга. 

 

 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията 

 

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на 

вируса включват:  

1. Спазване на общите здравни мерки.  

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска 

или шлем е задължително:  

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет  

(освен при хранене) 

 – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 

 - в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо 

обучение, кабинети, физкултурен салон)  

– от учителите, които преподават на ученици от повече от една 

паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране 

(между паралелки /класове/ етапи). При учители, които преподават само в една 

паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;  
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 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е препоръчително. 

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила  

общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между 

паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра 

на здравеопазването. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните 

родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или 

не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. 

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на 

смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в 

училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление,  

парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на 

потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да 

се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на 

всеки час. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща 

специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон,  в които 

повърхностите, мишките, клавиатурите  се дезинфекцират във всяко междучасие. Във 

всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за 

изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти,  

еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно 

изхвърляне на боклука.  

 4. Засилена лична хигиена и условия за това:  

 Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както 

и в тоалетните за всички ученици и работещи. 

  Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на 

училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи,  и 

кабинетите, като тяхната употреба следва да е контролирана. 

  Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при 

кихане и кашляне. 

  Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.  

 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

 5. Спазване в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ 

„Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“ 

 6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във 

връзка с епидемията  

 Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията. 

  Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства. 

  Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания. 
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  Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и 

правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови 

за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в 

училището и/или под методичната помощ на РЗИ.  

 7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни 

паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.  

 Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни 

училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не 

позволява пряко взаимодействие между тях. 

  При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат 

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

Б. Препоръчителни мерки 

А. За осигуряване на дистанция между паралелките  

1. Класни стаи и организация на учебния процес 

 Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности 

за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет –ИКТ кабинет и 

физкултурен салон. 

  Отделяне на паралелките от един випуск на отделен етаж 

 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

 При възможност използване на един учебен чин от един ученик и разполагане на 

местата за сядане на учениците шахматно, 

 Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред 

чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред чинове, с цел спазване 

на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при 

работата на учителите с повече от една паралелка. 

 Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.  

2. Коридори и стълбища 

  Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 

  Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция.  

3. Междучасия.  

Тоалетни/санитарни помещения  

 Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, 

които могат да влизат, в зависимост от капацитета). 

  Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание 

със слети часове.  

4. Входове  

 Разделяне на паралелките при ползване на различните входове  

5. Училищен двор  

 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището. 
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  Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

6.  Комуникация.   

 Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в 

учителската стая.  

 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, 

електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се 

спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.  

 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при 

спазване на изискванията на МЗ. 

  Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи 

събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация 

в по- голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

 7. Физкултурен салон  

 Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно 

провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други  

подходящи помещения в училището.  

8. Библиотека  

 Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.  

9. Озониране и пречистване на въздуха  

 всяко междучасие да се проветряват класните стаи и учителската стая. 

Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището  

 Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение 

или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните 

адреси на лицата за контакт в двете институции. 

  Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на 

типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква 

училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.  

 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на 

бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището 

при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.  

В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси  

 Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които 

може да се осигурят от учители в училището. 

  Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем. 

 Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние: 

  Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – 

ръководство, учители – родители, учители – ученици).  

 Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост 

от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.  
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 Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с 

препоръки за безопасна работа в интернет. 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, 

 както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа 

и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн 

среда. 

  Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, 

ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:  

o Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за 

обучение . o Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на 

видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.  

o Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за 

екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на 

обучение.  

o Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци 

с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.  

o Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони 

ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други 

електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен 

и иновативен модел. 

В. Възпитателните мерки включват: 

 1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с 

възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на 

всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече 

да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и 

физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към 

останалите. 

 2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите 

помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

 3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.  

4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/тоалетни информационни 

материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

респираторен етикет, носене на защитни маски 

 

 

 

 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
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РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 

ГОДИНА 

 

I .УЧИТЕЛИ 

1. Всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за 

стриктно спазване на личната хигиена /да се мият по-често ръцете, да не се 

разменят храни и напитки, да използват само лични пособия, да се избягва пряк 

досег помежду си/. 

2. Да инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантите.  

3. При поява на неразположение от ученик, същият се изпраща в медицинския 

кабинет в училище и се уведомяват родителите и личния лекар, за да 

предприемат мерки за осигуряване на здравни грижи за детето. 

4. Стриктно да се прилагат и спазват мерките за намаляване на рисковете от 

предаване на инфекцията- задължителни и препоръчителни. 

5. Спазване на общите здравни мерки. 

6.  Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).Носенето на маска или 

шлем е задължително: 

 в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет – 

за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 

 в класните стаи и другите учебни помещения ( кабинети, физкултурен салон) – от 

учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в 

зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между 

паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка 

носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 

7. Засилена лична хигиена и условия за това: 

 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа 

култура, при кихане и кашляне. 

 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце. 

 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

 Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията. 

 Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства. 

8. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки 

при осъществяване на заниманията по интереси. 

9. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, 

съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност 

и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19.  

10. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая 

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

11. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 
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12.  Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/тоалетни 

информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на 

физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

 

II. УЧЕНИЦИ 

1. Спазване на общите здравни мерки. 

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

 в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, библиотека, бюфет  (освен при 

хранене) – за всички ученици; 

 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е препоръчително. 

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила 

общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между 

паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра 

на здравеопазването. 

 Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. 

Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не 

са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове. 

 Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата; 

 Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с 

дезинфектант за ръце; 

 защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на 

предната част; 

 След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с 

дезинфектант за ръце; 

 Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне; 

 Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни; 

3. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при 

посещение на санитарните помещения (влизат само по двама) и по време на 

междучасията; 

4.  Да не споделят общи предмети или храна; 

5. Да спазват необходимата дистанция в бюфета; 

6. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското 

лице или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда); 

7. Стриктно спазване на лична хигиена. 

 Старателно измиване на ръцете: 

- когато са видимо замърсени; 

- след кихане или кашляне; 

- преди, по време и след приготвяне на храна; 

- преди хранене; 

- след ползване на тоалетна; 

- след досег с животни; 

- при непосредствена грижа за болен. 

Ръцете се мият 20 секунди със сапун. 
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 При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно 

или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща 

специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба 

на дланите; 

Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на 

кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 

 

III. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

1. Задължения на помощно – обслужващия персонал /хигиенисти/: 

 Стриктно спазване на алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на 

помещенията; 

 Ежедневна периодична дезинфекция на критичните точки в училищната сграда: 

подови покрития, бюра, чинове, дръжки на врати и прозорци, ключове за 

осветление, парапети, тоалетни, мивки, кранове и  други често докосвани с ръце 

повърхности; 

 При наличие на потвърден случай на коронавирус се извършва почистване и 

дезинфекция на повърхности, които са били в контакт със заболялото лице, 

помещението и общите части; 

 Ползват лични предпазни средства, носенето на маска или шлем е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, 

бюфет;  

 

2. Начин на приложение на дезинфектантите 

 Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба и директно да се нанасят 

върху повърхностите или такива, от  които се приготвят разтвори преди 

употреба; 

 Третират се всички малки повърхности- дръжки,бутони,клавиатури, бюра и 

др.; 

 Препоръчително е използване на дезинфектант под формата на спрей; 

 Повърхностите се напръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа, 

предварително напоена със разтвора за дезинфекция; 

 Малките повърхности могат да се обтриват  и с дезинфекциращи мокри кърпи, 

като същите се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя; 

 Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности могат да се 

използват под формата на концентрат, от който да се приготви работен разтвор 

или да е готов за директна употреба. 

 Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на 

въздействие; 

 Стриктно да се спазват специфичните изисквания за проветряване на 

помещението, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с 

питейна вода, време на достъп на хора до третираните повърхности и др. 

                IV. МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ 

1. Следи за проявени признаци на неразположения у ученици, като същите се 

настаняват в медицинския кабинет и се уведомят родителите.  
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2. Инструктира и осъществява контрол над хигиенистите и служителите в 

училищния стол. 

3. Медицинското лице съдейства на обслужващия персонал за  спазване на 

указанията на Министерството на здравеопазването.  

4. Изисква от родителите информация за здравословното състояние на учениците. 

5. Поддържа постоянна връзка с лекуващите лекари на учениците и изисква 

документ за здравословното им състояние. 

6. Да се запознае и да следи за стриктно спазване на насоките за работа в системата 

на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на 

COVID-19. 

7. Да се запознае със списъка на заболявания при деца, при които се препоръчва 

различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от 

СOVID-19, който е поместен в Насоките за работа в системата на училищното 

образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19. 

 

 

 


