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54. СУ „Св. Иван Рилски” 
София 1220 ул. „Йордан Хаджиконстантинов” №38 

Директор  02 938 10 69; зам. директор  02 938 11 87; канцелария 02  938 10 21 

e-mail: school54_sofia@abv.bg 



ГЛАВА I. УСТРОЙСТВО И СТАТУТ 

 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда положения от устройството, дейността и 

вътрешния ред в 54. СУ "Св. Иван Рилски“  които не са регламентирани с 

повелителни разпоредби на нормативни актове от по-висок ранг или имат 

нужда от специфично третиране. 

(2) Правилникът е задължителен за всички участници в образователния 

процес – директор, заместник-директор, учители и други педагогически 

специалисти, ученици и родители, както и за всички лица, намиращи се на 

територията на училището. 

Чл. 2. (1) Записването в в 54. СУ "Св. Иван Рилски“  включва 

задължението да се спазва този правилник. 

(2) В първата седмица на учебната година класните ръководители 

запознават и разясняват правилника на учениците и родителите им. 

Чл. 3. (1) в 54 СУ 54. СУ "Св. Иван Рилски“  е юридическо лице и е 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Столична, 

което прилага системата на делегираните бюджети. 

(2) Финансирането на училището се извършва: 

 със средства, предоставени от Столична община, съгласно утвърдена 

формула и правила; 

 от собствени приходи от дарения , целеви средства и инициативи на 

Училищното настоятелство и Ученически парламент; 

 - със средства по проекти. 

(3) Община Столична  предоставя материалната база на училището за 

ползване, стопанисване, разпореждане и управление. 

(4) Седалището и адресът на управление са: гр. София, ул. „Йордан 

Хаджиконстантинов “ №38   



Чл. 4. 54. СУ "Св. Иван Рилски“  има обикновен собствен печат и печат с 

изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ. 

Чл. 5. (1) 54. СУ "Св. Иван Рилски“  осъществява своята дейност въз 

основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните 

актове, като: 

1. Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите 

на страната. 

2. Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със 

ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му. 

3. Избира организацията, методите и средствата на обучение за 

осигуряване на качествено образование. 

4. Определя свои символи и ритуали, униформено облекло и други 

отличителни знаци: 

4.1. Училищното униформено облекло и отличителният знак на 

училището включват: 

 За официални празници задължителното облекло включва: – 

тъмносин пуловер без ръкав с емблема; – бяла риза с дълъг (къс) ръкав с 

емблема на джоба; – тъмен панталон (пола) или пола (шотландско каре). 

По желание – вратовръзка, шалче или фишу, тъмносини чорапи ¾.  

 Ежедневно облекло: Тъмен панталон (пола), дънки, джинси или пола 

(шотландско каре), съчетани с поне един от посочените елементи: – блуза 

тип „ Лакоста”с дълъг (къс) ръкав, червена (тъмносиня), с цветен кант на 

яката и маншетите, с емблема на джоба; – суитчер с качулка, тъмносин с 

червена подплата на качулката и емблема; – тениска с дълъг(къс) ръкав, 

червена(тъмносиня) с емблема; – тъмносин пуловер без ръкав с емблема’ – 

бяла риза с дълъг(къс) ръкав с емблема 

 отличителен знак: лого с лика на Св. Иван Рилски   



5. Участва в национални и международни програми и проекти, 

подпомагащи дейности в областта на образованието. 

(2) Автономията на училището включва и правото на училището да избира 

и съставя свои училищни учебни планове, да разпределя учебната 

програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя 

учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, 

предвидени в ЗПУО. 

Чл. 6. Според вида на предлаганата подготовка училището е  

неспециализирано средно училище. 

Чл. 7. (1) Според степента на училищното образование училището е 

средно, обхващащо ученици от І до ХІІ клас. 

(2)   Обучението в училището за придобиване на начално образование се 

осъществява в начален  етап – от  І до ІV клас включително. 

(3) Обучението в училището за придобиване на основно образование се 

осъществява в прогимназиален етап – от V до VII клас включително. 

(4) Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от 

VIII до XII клас включително в два етапа, както следва: 

1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително; 

2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително. 

Чл. 8. (1) Според съдържанието подготовката в училището е обща и 

профилирана. 

(2) Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение 

за придобиване на общообразователна и разширена подготовка. 

(3) Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез 

общообразователна и разширена подготовка – в първи гимназиален етап и 

чрез общообразователна и профилирана подготовка – във втори 

гимназиален етап, където може да се осъществява и чрез разширената 

подготовка. 



Чл. 9. (1) Обучението в 54. СУ "Св. Иван Рилски“  се провежда на 

книжовен български език. Усвояването на книжовния български език е 

задължително за всички ученици. 

(2) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат 

учениците при овладяването и прилагането на книжовно-езиковите му 

норми при обучението по всички учебни предмети, с изключение на чужд 

език. 

Чл. 10. Учениците ползват правото си на безплатно образование, 

безплатно ползване на училищната база, правото на безплатна 

педагогическа консултация, отнасяща се до учебния процес и 

професионалното им ориентиране, на морално и материално стимулиране. 

Чл. 11. (1) Училищното образование в 54. СУ "Св. Иван Рилски“  е 

светско.  

(2) Не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни 

доктрини. 

Чл. 12. (1) За училищното образование училището осигурява безвъзмездно 

ползване на учебници и учебни комплекти при условия и по ред, 

определени от Министерския съвет.  

(2) Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за 

безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които 

преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на 

образование, след съгласуване с Обществения съвет. 

ГЛАВА ІІІ. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл. 18. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на 

училището и за граждански контрол на управлението му. 

Чл. 19. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и 

включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима 



представители на родителите на деца и ученици от съответната 

институция.  

(2) Представителите на родителите се излъчват в два етапа: 

 първи етап – срещи на родителите на всяка паралелка, на които се 

избират по двама представители от паралелка; 

 втори етап – събрание на избраните родители, свикано от директора 

на училището. На събранието се избират представителите на родителите и 

се избират и резервни членове на обществения съвет. 

(3) Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от 

директора на училището. 

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

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от 3 

години. 

Чл. 20. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти 

годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната 

година. 

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

училището участват поне трима представители на ученическото 

самоуправление. 

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

училището участва и представител на настоятелството. 

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

служители на институцията, на регионалното управление на 

образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с 

нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

Чл. 21. (1) Директорът на училището има право да присъства на 

заседанията на обществения съвет и да изразява становище по 

разглежданите въпроси. 



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

предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му. 

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до 

председателя на обществения съвет за свикването му. 

Чл. 22. (1) Общественият съвет в училището: 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния 

отчет на директора за изпълнението ѝ; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на 

програмите за превенция на ранното напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на 

ученически униформи; 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на 

образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на 

институцията и външното оценяване; 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и 

размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на 

средствата от установеното към края на предходната година превишение 

на постъпленията над плащанията по бюджета на училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на 

директорите при условията и по реда на Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, 

които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 



9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на 

дейността си констатира нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием; 

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния 

кодекс на училищната общност; 

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на 

длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и 

училища; 

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с 

право на съвещателен глас.  

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

те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. 

При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по 

мотивите и взема окончателно решение. 

(3) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на 

обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на 

образованието и науката. 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕНИЦИ 

Чл. 24. (1) Ученик е този, който е записан в училището за обучение за 

завършване на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато: 

1. се премества в друго училище; 

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

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

3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил 

да положи съответните изпити в три поредни сесии.  

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

училищна възраст, директорът на училището уведомява общинската 



администрация, регионалното управление на образованието и органите за 

закрила на детето. 

Чл. 25. Всеки ученик, заема определено в началото на учебната година 

работно място в класната стая, за състоянието, на което носи отговорност 

и своевременно уведомява класния ръководител за забелязани повреди. 

Чл. 26. (1) Учениците имат следните права: 

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

сигурна среда;  

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

3. да избират профила и професията; 

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

училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни 

часове;  

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, 

правата и задълженията си;  

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

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

образование и/или професия;  

9. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;  

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, 

включително за избираемите и за факултативните учебни часове;  

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в 

обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и 

училищната общност, в т.ч. училищния учебен план;  

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

самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко 

ги засягат, както и при участие в живота на общността;  



13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;  

14. да получават от учителите консултации – включително и учениците 

на самостоятелна или индивидуална форма на обучение; 

15. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им 

достойнство и нарушаване на човешките им права; 

16. да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база 

и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си; 

17. да получават стипендии при условия и по ред, определени от 

Министерския съвет. 

Чл. 27. (1) Учениците имат следните задължения:  

1. да спазват правилника за дейността на 54 СУ «Св. Иван Рилски»;  

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

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

допринасят за развитие на добрите традиции; 

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

прилагат физическо и психическо насилие; 

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и 

тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки;  

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

повишена опасност; 

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

8. да представят на своите родителите и на педагогическите 

специалисти ученическата си книжка; 

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

10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното 

протичане на учебните часове; 

11. да не участват в политически партии и организации до 

навършването на 18 годишна възраст; 



12. да опазват   чистотата на територията на училището, да не хвърлят 

отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор. 

13. да не извършват противообществени прояви; 

14. да не напускат самоволно училището и училищния двор по време на 

учебните занятия; 

15. да спазват режима в училището; 

16. да поздравяват вежливо; 

17. да не внасят и да не консумират закуски и напитки в час, както и да 

не употребяват енергийни напитки в рамките на учебното време; 

18. да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия 

учебен час; за началото на всеки определен час учениците се известяват с 

биенето на  звънец; 

19. Учениците  да носят училищната униформа /решение на ПС 

Протокол №6 от 27.03.2014 г./, както следва: 

а) Учениците от начален и прогимназиален етап да носят училищната 

униформа; 

б) Учениците от гимназиален етап да носят училищна униформа или 

задължителен дрескод, който включва: 

- дълъг панталон или пола в тъмносин или черен цвят /дънки, джинси , 

които не са скъсани/ 

- едноцветна бяла блуза, риза ;половер в тъмно син, бял или червен цвят. 

- бадж. 

22.  Момичетата да не се явяват в училище с неприлично къса пола, 

плитки панталони, с разкъсани дънки и дрехи, големи деколтета, с тежък 

грим, обувки с високи токчета, екстравагантни прически и да нямат 

пиърсиг по части от лицето. 

23. Момчетата да не се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, къси 

панталони, екстравагантни прически, да нямат пиърсиг по части от лицето 

24. При системно /до 3 пъти/ неспазване на изискването, ученикът се 

отстранява от учебните часове за деня, като за това се уведомява родител; 

 



20. да са подготвени за съответния час, както и да са осигурили 

ученическите си книжки, необходимите учебно-технически пособия, 

игрално облекло; 

21. да заемат мястото си в кабинета и се подготвят за работа след 

биенето на звънеца (закъснение до 20 минути се отбелязва с 1/2 

неизвинено отсъствие в предвидената за това графа на дневника на класа);  

22. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места; 

23. при отсъствие на учител учениците не напускат кабинета/класната 

стая/ и изчакват разпорежданията на зам.директор за промяната на 

дневния режим; 

24. да носят винаги и предоставят при поискване от учителите 

ученическата си книжка (бележник); при евентуален отказ, учителят го 

вписва в съответната графа на дневника на класа (при три вписани 

забележки класният ръководител се задължава да информира родителите 

за успеха и поведението на ученика); 

25. да спазва установения ред в класните стаи по време на учебните 

часове и да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки 

нормалното протичане на учебните часове; 

26. да не накърнява достойнството на учениците и да не прилага 

физическо и психическо насилие върху тях; 

27.  да уважава и не накърнява достойнството на членове от персонала 

на училището;  

28. да спазват указанията на охраната при нормална и екстремна 

обстановка в сградата и района на училището и да поддържат със 

служителите от охраната официални отношения.; 

29. да опазват училищното имущество и личните си вещи; работещите в 

училището не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците; 

30. да не отсъстват от учебни часове без уважителна причина: 

а) ако учениците не представят документ за извинение на отсъствията, те 

остават неизвинени; 

б) при отсъствие на ученици за повече от 5 дни, за които класният 

ръководител няма информация за причините и продължителността на 



отсъствието им, се уведомява чрез писмо с обратна разписка родителя, а 

след 10 дни отдела за закрила на детето по местоживеене. 

31. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни 

средства по време на час. Използването им е допустимо за целите на 

учебната работа в часа с разрешение на учителя; 

32. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните 

му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 

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

повишена опасност; 

34. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с 

изискванията на Закона за закрила на детето; 

35. да възстановяват нанесените щети на училищното имущество и МТБ 

в 7-дневен срок; 

36. да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна 

мрежа и интернет; 

37. когато са отстранени от час учениците са под непосредствения 

контрол на педагогическия съветник или в случай на негово отсъствие на 

свободните през този час учители. До края на часа те самостоятелно 

работят върху учебния материал, предвиден за часа, от който са 

отстранени; 

38. да използват учебни пособия, които отговарят на възрастовите им 

особености и не съдържат агресивни послания; 

39. да спазват нормите за ползване на физкултурния салон и спортната 

площадка, установени в заповед на директора на училището.  

40. Всяко правене на клип и/или снимка и качването им в интернет без 

изричното съгласие на снимания е забранено и наказуемо. 

41. да пази училищното имущество. Родителите на ученик, който повреди 

училищното имущество, отстраняват повредата или заплащат същата в 



тридневен срок от датата на констативния протокол (изготвя се от 

счетоводител, домакин и класен ръководител). Ако повредата е направена 

умишлено, на ученика се налага и наказание. 

42. Ученик който е записан в ГЦОУД е длъжен: 

- да спазва установения ред в ГЦОУД. За нарушаване на 

дисциплината и допуснати повече от 5 забележки за поведение, детето се 

отстранява от ГЦОУД с решение на ПС. 

- да посещава редовно занятията в ГЦОУД. При допуснати повече от 

15 отсъствия без уважителни причини детето губи мястото си в . 

Чл. 28. (1) Ученикът може да отсъства от училище в следните случаи: 

1. по медицински причини, което удостоверява с медицинска бележка, 

попълнена с вписан в нея номер на амбулаторен лист за извършения 

преглед, подписана от лекаря, извършил прегледа на ученика и 

подпечатана с печата на лекаря и/или лечебното заведение. 

1.1. При заболяване учениците и родителите следва да поддържат връзка с 

класния ръководител и да го информират за началото на периода на 

лечение и кога ще бъде представен медицински документ. 

2. Поради наложително участие в друга дейност – при представяне на 

документ от спортен клуб, в който членува ученика, от организаторите на 

състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, 

изложби и други, и след писмено потвърждение от 

родителя/представителя на лицето, което полага грижи за детето. 

2.1. За целта родителят уведомява класния ръководител с писмо, към което 

прилага документ от спортния клуб, от организаторите на състезания, 

конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и др. 

3. До 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 

въз основа на писмено заявление от родителя/представителя на лицето, 

което полага грижи за детето. 



4. До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 

след решение на педагогическия съвет въз основа на писмено заявление от 

родителя/представителя на лицето, което полага грижи за детето.  

(2) Горепосочените документи по т. 2 се представят своевременно в деня, 

в който ученикът идва на училище след отсъствието си, по т. 3 – една 

седмица предварително, а по т. 4 – до един месец предварително.  

(3) В случай на непредставяне на необходимите документи, 

удостоверяващи отсъствието по уважителни причини, в определените 

срокове класният ръководител регистрира отсъствията като неизвинени. 

Чл. 29. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за 

високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси 

и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по 

ред, определени с Наредбата за   образование. 

(2) Учениците могат да бъдат награждавани за: 

1. отличен успех; 

2. призови места от международни, национални, регионални 

състезания и олимпиади в областта на науката; 

3. призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и 

спорта; 

4. изяви в областта на творческата самодейност; 

5. граждански прояви с висока морална стойност. 

(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със 

заповед присъжда награди за учениците.  

(4) (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в 

определена образователна област, за успешно представяне в състезания, 

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

национално равнище): 

а) похвала от Директора на училището и Педагогическия съвет, 

определена със заповед на директора; 

б) книги и други предмети; 



в) похвална грамота; 

г) специална награда, носеща името на училищния патрон “Св.Иван 

Рилски” и сума, определена от УН за учениците завършващи гимназиален 

етап; 

д) награда за изяви и постижения на ученици от чуждоезиков профил в 

гимназиален етап (от спонсорства и дарения).  

(2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по 

предложение на класния ръководител.  

 

РАЗДЕЛ 3. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 30. (1)  При неспазване на изискванията на настоящия правилник 

и/или допускане на неизвинени отсъствия на учениците се налагат 

санкции по чл.199, ал.1  от ЗПУО: 

(2) за нарушение на дисциплината се считат следните провинения: 

1. системни закъснения за час  над 15 на учебен срок; 

2. подсказване и преписване по време на  упражнения, контролни и 

класни работи, изпити и др.п.; 

3. безпричинни отсъствия от часове; 

4. системни безпричинни отсъствия от общоучилищни 

мероприятия; 

5. нарушение на установения ред при провеждане на извънкласни 

дейности; 

6. създаване пречки на преподавателя при изпълнение на 

служебните му ангажименти; 

7. безотговорно отношение, вандализъм или кражба на училищно и 

лично имущество; 

8. непредставяне на ученическата книжка при поискване от страна 

на преподавател или член на УР; 

9. тютюнопушене в сградата и района на училището; 

10.  употреба на алкохол и наркотици; 

11.  различни форми на проявено насилие, агресия и тормоз; 

12.  прояви на дискриминация;  

13.  организиране и провеждане на хазартни игри; 

14.  фалшифициране на данни и измама в училищна документация; 

(3) за нарушение правилата на доброто поведениe се приемат: 

1. обидни изказвания, ругатни,  подигравки, епитети унижаващи 

достойнството или провокативно поведение; 

2. неспазване на реда в стола, бюфета, дворните пространства и 

библиотеката на училището; 

3. неуважително отношение към преподавател или друг служител на 

училището; 



4. облекло и вид, които не отговарят на установените в училище. 

(4) Санкции: 

 1. Забележка (чл.199, ал.1 от ЗПУО) се налага за:  

а) 5 /пет/ неизвинени отсъствия;  

б) внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на ученици и служители;  

в) регистрирани над 3 забележки в дневника, относно несериозно 

поведение и отношение в процеса на обучение и системно явяване без 

бележник, учебни помагала и домашни работи;  

г) противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните 

норми;  

д) поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на 

екскурзии, зелени училища, туристически походи и др. с учебна цел;  

е) арогантно поведение в час, надвесване и сядане на прозорците в 

класните стаи, парапетите в коридора и стълбищните клетки; 

ж) унищожаване на училищно имущество; 

з)  хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в 

училището и различни форми на агресия;  

и) опити за измама – подсказване, преписване, фалшифициране на 

документи /медицински бележки и бележници/; 

й)  наложеното наказание се обявява пред класа от класния ръководител.  

 2. Преместване в друга паралелка в същото училище( чл.199, 

ал.1 от ЗПУО) Налага се за повтарящи се нарушения, посочени в т.1. 

Санкцията не се прилага, когато това налага промяна на профила, 

професията или специалността. 

3.Предупреждение за преместване в друго училище (чл. 199, ал.1 от 

ЗПУО) се налага за: 

 а) 10 /десет/ неизвинени отсъствия;  

 б) рушене на училищната материално-техническа база и 

унищожаване на учебната документация;  

 в) системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на 

обучение (след проведени разговори от класен ръководител с ученик, 

родител, педагогически съветник и АР);  

 г) умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, 

учители и служители на 54. СУ;  

 д) употреба на тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества в 

училището, училищния двор и прилежащия му район;  

 е) за прояви на физическо или психическо насилие над ученици и 

служители;  

 ж) при установяване на кражби от съответните органи;  

 з) системни нарушения на правилника;  

и) разпространяване и употреба на наркотични вещества се отнася към 

противообществените прояви и подлежи на разглеждане и санкциониране 



и от училищната комисия по превенция на противо-обществените прояви, 

съвместно с органите на МВР; 

й) фалшифициране на документи /вписване или коригиране на оценки в 

дневника, извиняване на отсъствия в дневника/, подвеждаща  информация 

на учителя и др.; 

4. Преместване в друго училище (чл. 199, ал.1 от ЗПУО) се налага 

съобразно тежестта на провиненията :  

  а) на ученик, направил над 15 /петнадесет/ неизвинени отсъствия;  

   б) на ученик, получил наказание по чл.199, ал.1 от ЗПУО  за системно 

нарушаване на Правилника за дейността на 54. СУ;  

    в) при особено тежки прояви, при продължаващи нарушения на 

правилника, като: употреба, продажба и разпространение на алкохол и 

наркотични вещества в училището и прилежащия район и др.;  

    г) при особено тежки прояви на насилие в училищната сграда и двор;  

    д) тежки форми на накърняване на достойнството на ученици и учители.  

    е) унищожаване на училищно имущество;  

 4.1. санкции не може да се налагат на ученици със СОП, когато 

поведението им е резултат от уврежданията на здравето.  

4.2. На ученици в начален етап не се налагат санкциите по т.3 и т.4. 

5. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за 

ученик, навършил 16-годишна възраст и за ученици от последния 

гимназиален етап  (чл. 199, ал.1 от ЗПУО) се налага съобразно тежестта на 

провинението за системно нарушаване на настоящия правилник. 

 (5) санкциите се налагат:  

а)с писмено мотивирано предложение на класния ръководител, в което 

ясно и точно са посочени фактите и обстоятелствата по извършеното 

нарушение; 

По т.1 и 2 писмено мотивираното предложение е до директора на 

училището. 

По т.3, 4 и 5 писмено мотивираното предложение е до директора на 

училището и ПС. 

б)Директорът на училището лично срещу подпис в училище или с писмо с 

обратна разписка уведомява родителя. 

в)При т.3, 4 и 5 директорът на училището писмено уведомява 

териториалните структури на Закрила на детето.Уведомлението съдържа: 

имената на ученика, нарушението, което е извършил, датата и часа на 

заседанието на ПС, какво е предложението за налаганата санкция. 

Малолетният ученик( до 14г.) се представлява от родителя си или от 

оправомощено от родителя лице, а непълнолетният 14 до 18г.) извършва 

всички действия лично. 

г)Ученикът писмено обяснява фактите и обстоятелствата, като се 

изслушва в присъствието на психолог или педагогически съветник. 



д)Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, 

както и да участва в процедурата по налагане на санкцията, като 

предварително е писмено уведомен за това. 

e)ПС е длъжен да изслуша всички факти и обстоятелства за извършените 

нарушения, представени от класния ръководител. Членовете на ПС имат 

право да задават въпроси, да правят предложения и да изразяват 

мнения.При вземане на крайното решение се посочват колко са гласовете 

„За“, колко „Против“ и колко „Въздържал се“. 

ж)В заповедта на директора, която се издава в 14-дневен срок от 

предложението на класния ръководител или ПС, се определят видът на 

санкцията, мотивите за налагането й и срокът на наказанието. 

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

нарушение на този правилник и когато състоянието му не му позволява да 

участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от 

училище до отпадане на основанието за отстраняването му 

а)Ученикът изчаква появата на родителите си в кабинета на 

педагогическите съветници или лекарски кабинет 

б)Отстраняването на ученика е до отпадане на обстоятелствата  и за срока 

на отстраняването му се отбелязват неизвинени отсъствия. 

 (7) Когато ученикът създава пречки на учителя и/или на съучениците си 

по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния 

час. 

 Ученикът няма право да напуска територията на училището по 

времето на отстраняването си 

 Учителят, приложил мярката, отбелязва неизвинено отсъствие за 

часа в дневника и подава доклад до училищното ръководство 

(8) Учениците от начлен етап не могат да бъдат отсранявани от час. 

  (9) Санкциите и мерките се заличават с изтичане на срока, за който 

са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. 

  (10) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния 

картон на ученика. 

 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Чл. 31. (1) Ученическият съвет е форма на ученическото самоуправление 

на ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в 

организационното развитие на училището. 

(2) Ученически съвети се изграждат на ниво паралелка и на ниво училище. 



(3) Съставът на Училищния ученически съвет се определя в зависимост от 

броя на паралелките в училище всяка година. 

Чл.32. Ученическият съвет на класа: 

(1) Съставът на ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез 

явно гласуване всяка учебна година; 

(2) Ученическият съвет на класа участва в планиране тематиката в ЧК; 

отговаря за спазване правата на учениците; участва активно в решаване 

проблемите на класа; 

(3)  Председател на ученическия съвет на класа и/или зам. председател са 

членове на ученическия парламент; 

(4)  Съставът на ученическия съвет на класа се състои от председател и 

зам. председател на класа; 

(5) Класният ръководител при внасяне на предложение за наказание на 

ученици от класа, го съгласува с ученическия съвет на класа. Ако има 

различие се внасят и двете предложения; 

Чл.33.  Ученически парламент на 54. СУ “Св.Иван Рилски”: 

(1) Съставът на ученическия парламент се състои от председател и зам. 

председател на всеки клас и се ръководи от председател и зам. 

председател, които се избират за срок от 4 години. Изборът им се определя 

от ученическия парламент; 

(2) Ученическият парламент на училището участва в: 

а) планиране в училищната образователна-възпитателна дейност; 

б) определя награждаването и наказването на учениците; 

в) организиране на извънкласните и извънучилищни форми; 

г) организиране и провеждане на училищните мероприятия; 

(3) Ученически парламент на 54. СУ “Св.Иван Рилски”има право: 

а) събира пари от учениците за културни прояви и други дейности по 

негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, 

отдих и спорт; 

б) предлага на училищното ръководство и ПС мерки за подобряване 

образователно-възпитателен процес; 

в) по преценка на директора на училището председателя на уч. парламент 

и зам. председателя участват в заседание на ПС с право на решаващ глас; 

г) председателят и зам. председателят на уч. парламент изготвят 

предложение до директора на училището за учител докладчик при внасяне 

на наказание на ученик в заседание на ПС. 

 

ГЛАВА V. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ 



 

Чл. 36. (1) На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, с която се осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията 

на учениците. 

(2) Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всеки ученик. 

(3) Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната 

подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за   

образование. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Чл. 37. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището 

гарантира участие и изява на всички ученици в класната стая и може да 

включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти – обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при 

работата им с едни и същи ученици с цел повишаване ефективността на 

педагогическите подходи;  

2. кариерно ориентиране на учениците – включва взаимно допълващи 

се дейности за информиране, диагностика, консултиране; 

3. занимания по интереси – организират се за развитие на 

способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите 

им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения 

за лидерство; 

4. библиотечно-информационно обслужване – осигурява се чрез 

училищната библиотека и гарантира свободен достъп до информация на 



учениците от различни документални източници в библиотечния фонд и в 

глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности 

за търсене и ползване на информация; 

5. грижа за здравето – осигурява се чрез гарантиране на достъп на 

учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование 

и за здравословен начин на живот; 

6. поощряване с морални и материални награди за високи постижения 

в образователната дейност и в заниманията по интереси, както и за 

приноса им към развитието на училищната общност; 

7. дейности по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение; 

8. превенция на обучителните затруднения. 

Чл. 38. (1) 54. СУ “Св.Иван Рилски” провежда политика за подкрепа за 

личностно развитие и осъществява дейности по превенция на тормоза и 

насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение. 

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и 

насилието са подчинени на общата училищна политика, разработват се 

самостоятелно от училищната общност и включват: 

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в 

паралелката; 

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси 

и във факултативните часове; 

3. партньорство с родителите; 

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на 

училищната общност. 



Чл. 39. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и 

включват: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване 

на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

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

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

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

повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти; 

5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности; 

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

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или 

училището. 

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1-7 се 

определят с Наредбата за   образование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ 

Чл. 40. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя 

въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се 

извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището. 

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 

1, т. 1 от ЗПУО. 

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на 

директора за определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО. 

Чл. 41. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1. работа с ученик по конкретен случай; 



2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, 

зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и 

при физически увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана 

подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за 

учениците със сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на 

ученици: 

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания. 

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за 

допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за 

подкрепа на ученика. Планът за подкрепа за учениците по ал. 2, т. 1 

определя и часовете за ресурсно подпомагане. 

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от 

училището, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от 

специализирани обслужващи звена. 

Чл. 42. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището: 

1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с 

развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното 

възникване; 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 



4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен 

случай; 

5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен 

стандарт за   образование.  

 

 

ГЛАВА VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 

Чл. 43. Родителите имат право: 

1. да се запознаят с училищния правилник, което удостоверяват с 

подпис в приложение към дневника на класа; 

2. да се запознаят с училищния учебен план; 

3. да посещават преподавателите в приемното им време, утвърдено от 

Директора на училището; 

4. да поставят за разглеждане проблеми, свързани с обучението и 

възпитанието на децата си в училище, чрез класния ръководител на ПС и 

чрез представител от класа в УН и в обществения съвет; 

5. периодично да получават информация за успеха и развитието на 

детето си в образователно-възпитателния процес и за спазване на 

училищната дисциплина; 

6. при необходимост да съдейства на екипа за подкрепа на личностно 

развитие  

7. да участват в родителските срещи; 

8. да изразяват мнение и предложение за развитието на училището; 

9. да участват в УН; да избират и да бъдат избирани в обществения 

съвет на училището; 

10. да бъдат консултирани по въпроси свързани с възпитанието на 

детето им; 

11. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, 

когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на  ученика;  

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

консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с 

кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;  

 

 

Чл. 44. Родителите са длъжни: 

1. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за 

спазването му от страна на  ученика; 

2.  да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като 

уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика; 



3. да осигуряват редовното присъствие на ученика в ГЦОУД /при 

допуснати повече от 15 отсъствия без уважителни прчини, ученикът губи 

мястото си в  ГЦОУД. 

4. да осигурят всички необходими учебници и учебни пособия на 

ученика за неговото пълноценно участие в процеса на обучение; 

5. да носят отговорност за редовното присъствие на ученика в часовете 

в приличен външен вид и с училищна униформа. 

6. да се явяват в определеното време при известие от страна на учител, 

класен ръководител, представител на АР на училището; да участват  в 

процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

7. да посещават родителските срещи; редовно да се осведомяват за 

своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и 

развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 

8. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в 

определения срок; 

9.  да представят чрез ученика актуална информация за лекуващия 

лекар; местоположение на здравното заведение, телефон за връзка на 

класния ръководител. При неговата смяна лично уведомяват класния 

ръководител и той нанася в дневника новите данни. Да знаят, че 

медицинските документи на ученика не могат да бъдат издавани от друг, 

освен от посоченото медицинско лице, с изключение на случаите, които не 

изискват това. Преди представяне на училищните власти, родителят 

подписва медицинските документи. 

10. след спазването на предвидения с този Правилник ред за 

установяване на щети, нанесени от ученика, да възстановяват нанесените 

от ученика материални щети в определения срок и размер; 

11. да зачитат предвидените по ЗЗД мерки и да съдействат при 

осъществяването на дейности по закрила на детето /чл. 8, ал. 3 от ЗЗД/ 

12.   да уведомяват класния ръководител и медицинското лице при 

наличието на някакви хронични заболявания налагащи приемането на 

медикаменти; 

13.  Родителите спазват установения дневен режим, като прибират 

учениците от начлен етап веднага след приключване на учебните занятия. 

14.  Родителите са длъжни да спазват установения дневен режим на 

ГЦОУД  втора смяна, като прибирането на учениците става в 16.00ч.  или 

17.30ч. 

15. При по-късно довеждане на учениците в ГЦОУД /за първа смяна/ 

или по-ранно прибиране /за втора смяна/ родителите поемат ангажимент 

за самоподготовката на децата си. 

16. Родителите са длъжни да спазват пропускателен режим и указанията 

на охраната 



17.  Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на 

обучение, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират 

постигането на целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за 

обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да 

прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, 

индивидуалните потребности и интересите на детето. 

 

Чл. 45. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и 

училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски 

срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или 

поведение на ученика го прави необходимо. 

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

електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник 

на паралелката. 

 

 


