
реагиране при всяка специфична ситуация
5.7. Формира положително отношение за опазване на материално-
техническата база и възпитава децата и учениците в отговорност
5.8. Притежава умения на организатор и ръководител в групата или класа,
подкрепя разработването на правила за вътрешен ред и насърчава
спазването им
5.9. Насърчава участието на учениците във формите на ученическото
самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси,
засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния
учебен план.

Социална и гражданска|1. Работа в екип
1.1. Партнира с педагогическите специалисти и участва в дейности,
свързани с разработването на стратегията за развитие на институцията, в

актуализирането и в изпълнението на конкретни дейности и задачи
1.2. Създава и поддържа конструктивни професионални взаимоотношения
13. Осъществява методическа и организационна подкрепа на
новоназначени учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически
функции по отношение на стажант-учители
1.4. Взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване на
равни образователни възможности при интеграцията на деца/ученици
2. Работа с родители и други заинтересовани страни
2.1. Приобщава родителите за постигането на образователните цели.
2.2. Подкрепя и поощрява усилията на родителите на деца/ученици със
специални образователни потребности, с обучителни трудности или в

неравностойно положение за справяне с различни социални проблеми
2.3. Организира и провежда родителски срещи, предоставя навременна и

вярна информация за резултатите на децата/учениците по отношение на

напредък, отсъствия и др.
24. Участва в изпълнение на съвместни инициативи и проекти на

институцията с обществения съвет, училищното настоятелство и други
партньорски организации
3.“Идентифицира>собствените „потребности ОТ продължаваща
квалификация, определя и постига цели, ориентирани към непрекъснато
професионално развитие

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРАВА ИЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.68. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им,
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно

принципите и целите, определени в ЗПУО;
3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
4. да получават професионална подкрепав процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5. да повишават квалификациятаси;
6. да бъдат поощрявани и награждавани.
7. членува в синдикална организация
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните

образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други

дейности, организирани от училище;
3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в училищното

образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;



4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно
развитие на Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг и специфичните потребности на
учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
5. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за
осигуряване па заместникс оглед недопускане на свободни часове;
6.да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
7.да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа
дейност и контрол в системата на народната просвета;
8 да информира на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието ученика,за спазването
на Етичния кодекс на училищната общност,училищната дисциплина, както и за уменията му за
общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работас
оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното
право да вземат решения;
9. да не ползва мобилен телефон по време на час;
10.да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън тях - при
провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;
11.да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и
на добрите нрави;
12.да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена
опасност.
(3). Изискванията по ал. 2 т. 11 са:
1.С облеклото си учителят да дава личен пример за естетика и морал.
2.Стилът на облеклото да е в рамките на елегантния и спортно -елегантния тип „възпитаваш добър
естетически вкус и комфорт.
3 .Да не се явяват на работас:
-къси панталони и поли
-с джапанки
-облекло с дълбоко деколте и презрамки,прозрачно облекло,което открива бельото

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

(5) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, заместник-

директорът и главният счетоводител от училище имат право на представително облекло за всяка

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

образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното
облекло се осигуряват от бюджетана съответната институция.
(6) Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън местоживеенето

си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето

им до местоработата и обратно или за наем по месторабота при условия и по ред, определени в

наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на

финансите.
(7) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през

последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в

държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и

училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от

Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати.
Чл.69. (1) Педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или

подкрепа по смисъла на чл. 151 т. 2 ит. Зи чл.159 ал. 1 т.1, т. 2ит.3 на учениците, с които

работи в училище;
(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни

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

явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на

децата и учениците.
(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава

пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от

името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение



или подкрепа по смисъла чл. чл. 151 т. 2 ит. Зичл.159 ал. | т.1, т. 2ит.3. на ученици и че това
не са били ученици,с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период.
(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че не
е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от
родителите им.
(5) При установяване нарушение на ал. | и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по
ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят
дисциплинарна отговорност по реда на Кодексана труда.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ,
ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.70. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за професионално
развитие се извършва от: я

1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;
2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на
образованието и науката и са вписани в информационен регистър
(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и

от училище, чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и

национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се измерва в академични
часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.
(3) Училището е длъжно да осигури условия за повишаване на квалификацията по ал. | в не по-
малко от 16 академични часа годишноза всеки педагогически специалист.
(4) На училищно ниво квалификация се осъществява от училище по планаза квалификационната
дейност като част от годишния план и в съответствие с политики и приоритети, определени в

стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване на квалификацията на

педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, при отчитане

и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в международни и

национални програми и проекти.
(5) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване на

квалификациятасе осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.

(6) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на общинско

ниво се осъществяват от общинската администрация в съответствие с общинската образователна

политика и съобразно потребностите от квалификация на педагогическите специалисти в

съответната община.
(7) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на

институционално ниво се осъществяват от детските градини, училищата, центровете за подкрепа

за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото

образование по план за квалификационна дейност като част от годишния план и в съответствие

със:
1. стратегията за развитие на институцията,
2. установените потребности за повишаване на квалификацията;
3. резултатите от процеса на атестиране;
4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с

приоритетните области за>продължаващата квалификация, „определяни ежегодно от

Министерството на образованието и науката,
5. правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация,

съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на институцията;

6. възможноститеза участие в международни и национални програми и проекти.

(8) Директорът на институцията по ал. 7 упражнява контрол по отношение на изпълнението на

плана за квалификационната дейност и участието на педагогическите специалисти в

квалификационните дейности на национално, регионално и институционално ниво.

Чл.71. (1) Квалификацията на педагогическите специалисти с:



1. въвеждаща - за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно
подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които:
а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното
образование;
6) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията;
в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години;
г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата и програмни
системи в предучилищното образование.
2. продължаваща - за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно
развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията,
уменията и компетентностите:
а) по учебни програмиза съответния учебен предмет или програмни системи;
6) по професионалния профил на педагогическия специалист;
в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности;
г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес;
д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
е) за организационни и консултативни умения;
ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни;
з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;
и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.
(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на вътрешноинституционалната
квалификация. Работодателят определя наставник в срок до два месеца от встъпването в

учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 191, ал. 1, т. 1, букви „а“ - „г“.
Наставникът подкрепя новоназначения учител в процеса на адаптирането му към учителската
професия и го подпомага методически и/или административно при изпълнението на задълженията

му като класен ръководител и др.
(3) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви „а“ - „3“ се извършва от висши училища,

научни организации, специализирани обслужващи звена или обучителни организации, чиито

програми са одобрени от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него

длъжностно лице.
(4) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви „и“ и „й“ се провежда само от висши

училища.
Чл.72. Организационните форми за повишаване на квалификациятаса:
1. за продължаващата квалификация:
а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;
б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на

педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;

в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2; (Наредба Хе15)

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне

на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане

на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики,
д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на резултати

от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на

добри, иновативни практики или постижения,
2. за вътрешноинституционалната квалификация:
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;
6) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;

г) споделяне на иновативни практики.

Чл.73. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификациятаси:
1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1и2 в не по-малко от 48 академични часа за всеки

период на атестиране;



2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 академични часа
годишно за всеки педагогически специалист.
(1) След участие и успешно завършване на обучение за повишаване квалификацията по програми
на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни организации и по одобрени
програми от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията
на педагогическите специалисти лицата получават:
1. удостоверение за допълнително обучение или специализация - за обученията по чл. 192, т. 1,

букви а“, „6“, „г“ и „д“ (приложение Хо 14 от Наредба Хе15);
2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация - за обучението по чл. 192, т. 1,

буква „в“ (приложение Хо 15 от Наредба Хе15).
(2) Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на квалификациятане

е пряко основание за придобиване на професионално-квалификационна степен с изключение на
участието във формата по чл. 192, т. |, буква „в“.
Чл. 74. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията, извършвани от организации
по чл. 191, т. | и 2 на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити.
Обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програми в присъствена или в
частично присъствена форма.
(2) Обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени не по-малко от 50 на
сто от общия брой академични часове по програмата, като в неприсъствените академични часове
се провеждат подготовка, консултиране и/или изпълнение на поставена от обучителя задача, за
които следва да е налице документиран резултат.
(3) За участие в обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти,
извършвано от организации по чл. 191, т. | и 2, не може да се присъжда по-малко от един
квалификационен кредит. Един квалификационен кредит се присъжда за:
1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8

академични часа са присъствени;
2. подготовка, представяне и публикуване на доклад от педагогически форум от международно,
национално или регионално ниво;
3. научна или научно-методическа публикация в специализирано издание.
(4) Квалификационни кредити се присъждат от институциите и организациите по чл. 191, т. 1и2
и се удостоверяват с документ за допълнително обучение по чл. 194, ал. |, т. 1,

(5) За всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да придобие не по-

малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията по

програми на организациите по чл. 191, т. |и2.
(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, която

предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна подготовка и

консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой

академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 2, т. | за броя

присъствени академични часове.
(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:
1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно

развитие;
2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за периода на атестиране при промяна на

местоработата.
РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ ОТ
УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Чл. 75.(1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти

може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни степени (ПКС):
1. пета професионално-квалификационна степен;
2. четвърта професионално-квалификационна степен;
3. трета професионално-квалификационна степен;
4. втора професионално-квалификационна степен,
5. първа професионално-квалификационна степен.

(2) Професионално-квалификационни степени освен лицата по ал. 1 може да придобиват:



1. експерти от регионалните управления по образованието, от специализираните обслужващи
звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските администрации, които
изпълняват контролни, организационни и методически функции, притежават професионална
квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж;
2. инспектори от Националния инспекторат по образованието, които притежават професионална
квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж;
3. лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите,
които притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването
имат необходимия учителски стаж.
(3) Обученията на педагогическите специалисти и на лицата по ал. 2 за придобиване на

професионално-квалификационни степени се осъществяват от висши училища, създадени по реда
на Закона за висшето образование.
(4) Процедурата по присъждане на ПКС се осъществява от департамент на висше училище, което
провежда обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и има програмни
акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен
предмет от училищната подготовка.
(5) Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство по
образец (приложение Хе 17 от Наредба Хе15).
Чл.76. (1) Изискванията към педагогическите специалисти - кандидати за придобиване на
професионално-квалификационна степен, са:

1. да са придобили предходната професионално-квалификационна степен най-късно в годината,
предхождаща годината на кандидатстване;
2. да заемат длъжност на педагогически специалист към момента на кандидатстването;
3. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, освен
ако е заличено.
(2) Изискванията към лицата по чл. 55, ал. 2 - кандидати за придобиване на професионално-
квалификационна степен, са:
1. да имат най-малко една година трудов или служебен стаж от придобиването на пред - ходната
професионално-квалификационна степен;

2. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или
Закона за държавния служител, освен ако е заличено.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.77. (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио

постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност.

(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите резултати
и професионалното развитие.
(3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва материали,

които доказват:
1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на

децата/учениците, с които работи;
2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в

образователния процес;
3. участие в реализиране на политиките на институцията;
4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.
(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия. специалист,

както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на деиността му с

професионалния му профил и с постигнатите професионални и образователни резултати.

(5) Професионалното портфолио има следните функции:



1. представителна - представя философията на педагогическия специалист, доказателства за

образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности;
2. развиваща - насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез

определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално

развитие;
3. оценъчна - служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна област -
професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в личностен и в

професионален план в процеса на атестирането, и подпомага формирането на умения за обективна

самооценка на резултатите от дейността;
4. комуникативна - осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и информирането
на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществения съвет, експерти от

регионалното управление на образованието, инспектори от Националния инспекторат по
образованието и общината за потребностите и за търсенето на възможности за развитие.
Чл. 78. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:
1. общи данни - име, образование, допълнителни квалификации;
2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения;
3. материали, представящи постижениятана педагогическия специалист;
4. материали от участие в професионални форуми.
Чл. 79. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна година, като

се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали.
(2) Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат

РАЗДЕЛ СЕДМИ
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.80 (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите при

последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на

степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

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

възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен.

(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж,

получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен,

както и резултатите от атестирането им.

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

степен са основание за по-бързо кариерно развитие независимо от учителския стаж.

(5) Работните места за длъжностите по ал. 1, както и възможностите за присъждане на степените

по ал. 2 в държавните и общинските детски градини, училища се определят и утвърждават от

директора на институцията в рамките на числеността на педагогическия персонал и на средствата

от делегирания бюджет.
Чл. 81. Лицата, които постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност и не са

придобили учителски стаж, се назначават на длъжност „учител“.
Чл. 82. (1) Длъжностите „старши учител“ се заемат от лица, които освен завършено висше

образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността, определени

съгласно приложение Хе 1 (от Наредба Хо15):

1. заемат длъжността „учител“ или „възпитател“;
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат период на

атестиране;
3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен,
4. имат оценка от последното атестиране не по-малко от „отговаря на изискванията“; 5. имат 10

години учителски стаж. .
(2) Лицата по ал. 1 може да подадат заявление за заемане на длъжност „старши учител,

независимо от учителския си стаж, ако:
1. заемат длъжност „учител“;
2. имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити,



3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен;
4. имат получена при последното атестиране оценка „изключително изпълнение“ или оценка
„надвишава изискванията“.
(3) Когато лице, заемащо длъжност „учител“, изпълни условията по ал. | или 2 и подаде
заявление за заемане на длъжност „старши учител“, директорът извършва промяна в
длъжностното разписание на персонала и преназначава лицето на длъжността.
Чл. 83. (1) Длъжността „главен учител“ се заема от лица със завършено висше образование на

образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „учител“,
които:
1. заемат длъжността „старши учител“ или „старши възпитател“;
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл. 195, ал. 5 за последния
период на атестиране;
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен;
4. имат оценка „изключително изпълнение“ от последното атестиране.
(2) Директорът на институцията определя комисия, която:
1. разработва критерии за подбор на кандидати за длъжността „главен учител“ или „главен
възпитател“;
2. предлага в началото на всяка учебна година броя на длъжностите „главен учител“ или „главен
възпитател“.
(3) Комисията по ал. 2 предлага за обсъждане в педагогическия съвет критериите за подбор и броя
на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“.
(4) Педагогическият съвет обсъжда и предлага на директора за утвърждаване критериите за
подбор и броя на длъжностите „главен учител“ или „главен възпитател“.
(5) Директорът на институцията:
1. анализира възможностите на бюджета на институцията и необходимостта от обезпечаването на
функциите по чл. би 7;
2. утвърждава критериите за подбор и броя на длъжностите „главен учител“;
3. при необходимост извършва съответната промяна в длъжностното разписание на персонала;4.
когато кандидатите за заемане на длъжностите „главен учител“, отговарящи на изискванията за
заемането им, са повече от определения брой места по т. 2, организира процедура за подбор по
критериите по т. 2.
Чл. 84. (1) Втора степен от кариерното развитие на директорите се присъжда:
1. при не по-малко от 5 години учителски стаж на длъжност директор на институция в
системата на предучилищното и училищното образование;
2. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;
3. не по-малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по чл. 195,

ал. 5; 4. последната получена оценка от атестирането да е най-малко „отговаря на изискванията“.
(2) Втора степен от кариерното развитие на заместник-директорите, които изпълняват нормаза
преподавателска работа, както и на ръководителите на направление „Информационни и

комуникационни технологии“, на логопедите, на рехабилитаторите на слуха и говора, на
корепетиторите, на хореографите и на треньорите по вид спорт се присъжда:
1. при не по-малко от 10 години учителски стаж, от които не по-малко от 5 години стаж на
заеманата длъжност;
2. не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по чл. 49,
ал. 5;
3. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;
4. последната получена оценка от атестирането да е най-малко „отговаря на изискванията“.
(3) Втора степен от кариерното развитие на психолозите и педагогическите съветници се
присъжда при:
1 не по-малко от 10 години учителски стаж на длъжност „психолог“ или „педагогически
съветник“;
2. не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по чл. 49,
ал. 5;
3. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;
4. последната получена оценка от атестирането да е най-малко „отговаря на изискванията“.



(4) На лица по ал. | и2, които за периода на атестиране имат не по-малко от задължителния брой

квалификационни кредити по чл. 195, ал. 5, придобита най-малко трета професионално-

квалификационна степен, получена оценка не по-ниска от оценката „надвишава изискванията“

при последното атестиране, може да бъде присъдена втора степен независимо от учителския стаж.
Чл. 85 (1) Първа степен от кариерното развитие на педагогическите специалисти по чл. 204, ал. 1

и 2 се присъжда на лицасъс:
1. завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“;
2. съответната за заемане на длъжността професионална квалификация;
3. не по-малко от задължителнияза периода на атестиране брой квалификационни кредити по чл.
195, ал. 5;
4. придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен; 5. получена оценка

„изключително изпълнение“ от последното атестиране

(2) Първа степен от кариерното развитие на психолозите и педагогическите съветници се

присъжда при:
1. завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“;
2. съответната за заемане на длъжността професионална квалификация;
3. придобити не по-малко от задължителните за периода на атестиране брой квалификационни

кредити по чл. 195, ал. 5;
4. придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен;
5. получена оценка „изключително изпълнение“ от последното атестиране.
(3) Педагогическите специалисти, на които са присъдени втора или първа степен, изпълняват и

задължения, свързани със:
1. оказване на методическа или организационна подкрепав случаите по чл. 228, ал. 6, т. 2иЗиал.
9 от Закона за предучилищното и училищното образование;
2. участие в разработването на проекти на вътрешноведомствени актове и документи на

институцията, на учебни програмии др.;
3. участие в разработване на образователни стратегии на общинско, регионално и на национално

ниво;
4. провеждането на вътрешно-институционална квалификация;
5. диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и необходимостта от

допълнителна работа;
6. организиране и координиране на обмяната на добри практики в институцията, ориентирани към

повишаване на качеството на образование и прилагането на интерактивни методи за работа с

децата и учениците;
7. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в

изпълнението им.
Чл. 86. (1) Втора или първа степен се присъжда след заявено желание на педагогическия

специалист до работодателя.
(2) Втора или първа степен се присъжда със заповед на работодателя, ако са изпълнени

съответните изисквания по чл. 205 и чл. 206, ал. 1и2.

РАЗДЕЛ ОСМИ
АТЕСТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл.87. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите,

директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията

за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на детската градина, училището,

центъра за подкрепа за личностно развитие или регионалния център за подкрепа на процеса на

приобщаващото образование, а за директорите - и на управленската им компетентност.

(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на децата и учениците са

основа за подпомагане на самооценкатаи за атестирането на педагогическите специалисти.

(3) Целите на процесана атестиране са:



1. установяване на постигнатите от педагогическите специалисти резултати от дейността им; 2.
повишаване качеството на образованието на децата или учениците;
3. мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване чрез
повишаване на квалификацията;
4. установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа на педагогическия
специалист и осигуряване на наставник или наставници.
(4) Получените оценки от атестирането служатза:
1. кариерно развитие;
2. поощряване на педагогическите специалисти, получили високи оценки при атестирането;
3. насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел
актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компетентност;

4. осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на наставник или
наставници.
(5) При атестирането на педагогическите специалисти, с изключение на директорите,
педагогическият съвет на институцията в системата на предучилищното и училищното
образование взема решение за определяне на пет критерия от областите на професионална
компетентност в зависимост от вида на институцията и стратегията за развитието е и на скала за
определяне на достигнатата степен на изпълнението им. Критериите, както и скалата за
определяне на достигнатата степен на изпълнението им се утвърждават от директора на
институцията и се включват в атестационните карти на педагогическите специалисти по образец --

приложения Хо 20 -22 и Хо 24 - 25 (от Наредба Хе15).
(6) При атестирането на директорите на институции в системата на предучилищното и
училищното образование работодателят определя пет критерия от областите на професионална
компетентност в зависимост от вида на институцията и стратегията за развитието й и скала за

достигната степен на изпълнението им. Критериите, както и скалата за достигната степен на
изпълнението им се включват в атестационнатакарта по образец - приложение Хо 23 (от Наредба
Хо15).
(7) Педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години.
(8) В периода октомври - ноември в училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие

или регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование започва
процедура по атестиране на педагогическите специалисти, чийто период на атестиране по ал. |
изтича в съответната календарна година.
(9) Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на регионалното
управление на образованието и утвърден от работодателя.
Чл. 88. (1) Периодът за атестиране по чл. 208, ал. | се удължава с периода на отсъствието на
педагогическия специалист при отсъствие от работа поради:
1. временна неработоспособност повече от една календарна година, установено със съответните
медицински документи;
2. ползване на отпуск по чл. 163, 164, 1646 и 167 от Кодекса на труда;
3. ползване на неплатен отпуск повече от една календарна година.
(2) При промянана местоработата на педагогически специалист, атестиран за период от 4 години

преди промяната, същият се атестира след 4 години в институцията, в която започва работа при
нов работодател.
(3) Когато педагогическият специалист в периода по чл. 208, ал. | е преназначен на друга
длъжност в същата институция, атестирането се извършва за длъжността, на която е работил по-

дълго, а при еднакво времетраене - за длъжността, която заема в момента.
Чл. 89. (1) Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се извършва от

атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет.
(2) Атестационната комисия се състои от нечетен брой членове, като съставът с е съобразно

числения състав на педагогическия персонал в институцията и включва:
1. педагогически специалисти, представители на работодателя на институцията, в която

атестираното лице работи по основно трудово правоотношение, единият от които е председател
на комисията;
2. представител на регионалното управление на образованието;
3. представител/представители на педагогическия съвет, определен/определени с негово решение;



4. резервни членовеза всеки от представителите по т. | 3.
(3) При атестирането на член на атестационната комисия съставът й се променя, като
атестираното лице се заменя с резервен член от комисията - представител на институцията,
определен от педагогическия съвет.
Чл. 90. (1) Атестирането на директорите се извършва от комисия, определена от работодателя,
съгласувано с педагогическия съвет. Атестационната комисия се състои от нечетен брой членове
и включва:
1. представители на работодателя, единият от които е председател;
2. един представител на финансиращия орган в случай, когато той е различен от работодателя; 3.
поне един педагогически специалист - представител на институцията, определен от
педагогическия съвет;

4. един представител на регионалното управление на образованието, определен от началника на
регионалното управление на образованието, в случай, когато той е различен от работодателя;
5. един родител от обществения съвет;
6. резервни членове за всеки от представителите по т. 1- 5.
(2) В съставана атестационната комисия по ал. | по преценка на работодателя може да се включи
един представител на предприятие, с което партнира училището, което организира и провежда
обучение за придобиване на професионална квалификация.

Чл. 91. (1) Оценкатаот атестирането се отразява в атестационна карта по образец, както следва:
1. за учител - приложение Хо 20; (от Наредба Хо15)
2. за възпитател - приложение Хе 21; (от Наредба Хе15)
3. за директор на институция - приложение Хо 23; (от Наредба Хе!5)
4. за заместник-директор на институция - приложение Хе 24; (от Наредба Хе15)
5. за психолог и педагогически съветник - приложение Хо 25. (от Наредба Хе15)
(2) Достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална
компетентност се измерва в точки от членовете на атестационната комисияие:
1. 1 точка - в случаите, когато професионални знания и умения на оценяваното лице имат
необходимост от подобрение;
2. 1,5 точки - в случаите, когато оценяваното лице има необходимите компетентности,
съответстващи на професионалния му профил, които позволяват да изпълнява изискванията за
заеманата длъжност, и когато децата или учениците постигат очакваните резултати от обучението
по учебния предмет/образователното направление или от дейността;
3. 2 точки - в случаите, когато дейността на оценяваното лице надвишава изискванията за
изпълнението на длъжността, резултатите от обучението на децата или на учениците надвишават
очакваните и притежаваните професионални компетентности позволяват ефективно изпълнение
на длъжността.
(3) Оценката от процеса на самооценка на атестираното лице е общ брой точки по
критериите от областите на професионалната компетентностс точност до 0,1.
(4) Оценката на атестационната комисия по всеки критерий е средноаритметична величина от
броя точки на всички членове с точност до 0,1.
(5) Общата оценка на атестационната комисия е средноаритметична величина от оценките на
членовете е по всички критерии, изчислени по реда на ал. 4, с точност до 0,1.
(6) Окончателният резултат в атестационната карта на всеки учител, директор или друг
педагогически специалист се изчислява по формулатас точност до 0,01:
ОР + 0,25СО + 0,75ОАК,в която:
1. ОР е окончателният резултат;
2. СО - самооценката на педагогически специалист по ал. 3;
3. ОАК - оценката на атестационната комисияпо ал. 5.

(7) Атестационната комисия определя крайната оценка от процеса на атестиране по следната
скала:
1. „изключително изпълнение“при окончателен резултат от 45 до 50 точки - поставя се, когато

едновременно са показани компетентности, надвишаващи определените в професионалния
профил, изпълнени са всички критерии от областите на професионална компетентност,
изпълнението на дейността в значителна степен допринася за напредъка на децата и учениците, за



постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и

задачи и за укрепване авторитета на институцията, установено е пълно съответствие на дейността

с изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати са над очакваните, има

допълнително изпълнени задачи;
2. „надвишава изискванията“ при окончателен резултат от 40 до 44,99 точки - поставя се,

когато едновременно са установени знания и умения, които в преобладаващата част надвишават

определените в професионалния профил, изпълнени са критериите ОТ областите на

професионална компетентност, като по отделни критерии са постигнати по-високи резултати,

налице е съответствие на дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и резултатите

допринасят за постигане на планираните в стратегията за развитие на детската градина или

училището цели и задачи;
3. „отговаря на изискванията“ при окончателен резултат от 35 до 39,99 точки - поставя се,

когато показаните знания и умения съответстват на професионалния профил, изпълнени са

критериите от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейността

съответства на изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати допринасят
за постигане на поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и

задачи; ако има неизпълнени задачи, неизпълнението им е предизвикано от независещи от лицето
обстоятелства;
4. „отговаря частично на изискванията“ при окончателен резултат от 30 до 34,99 точки -
поставя се, когато по-голямата част от показаните знания и умения съответстват на

професионалния профил, а за останалите е необходима допълнителна квалификация и подкрепа,

през периода на атестиране са изпълнени някои критерии от областите на професионална

компетентност, изпълнението на дейностите в малка степен допринася за постигане на

поставените в стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи и

отговаря частично на изискванията за изпълнение на длъжността,
5. „съответства в минимална степен на изискванията“ при окончателен резултат от 25 до

29,99 точки - поставя се, когато показаните знания и умения в минимална степен съответстват на

професионалния профил и е необходима допълнителна квалификация и методическа и

организационна подкрепа, изпълнени са по-малко от половината от критериите по областите на

професионална компетентност през периода на атестиране, изпълнението на дейността в

минимална степен съответства на изискванията за изпълнение на длъжността по причини,

зависещи от лицето, резултатите от дейността не допринасят за постигане на поставените в

стратегията за развитие на детската градина или училището цели и задачи; не е налице стремеж

към усъвършенстване, мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на

резултатите от работата.

Чл. 92. (1) Процесът на атестиране започва с представянето на заседание на педагогическия съвет

на атестационната комисия, атестационната карта, скалата За оценяване, началната дата и

организацията за провеждането на процеса на атестиране, графика на дейностите и за работа на

атестационната комисия,в т. ч. и времето за самооценка на педагогическия специалист, което не

може да надвишава 10 работни дни.
(2) Самооценката по ал. | се прави от лицето В атестационната карта, която след попълването е се

предава на техническия секретар на атестационната комисия. Оценяваният учител, директор или

друг педагогически специалист доказва постигнатите резултати за периода на атестиране с

документи, сертификати и материали от професионалното си портфолио.

Чл. 93. (1) В процеса на атестирането атестационната комисия използва документи, сертификати

и материали от професионалното портфолио на съответния педагогически специалист, които

доказват:
1. постигнатите резултати от напредъка на децата или на учениците, които обучава, подпомага,

консултира;
2. наличието на грамоти и награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и други на

децата или учениците и лични, включително свидетелства на родителите, на други учители, на

учениците за успешното учене и участие в живота на класа и на училището, на децата и

учениците в риск, със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания,



3. професионалните изяви, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване и др. (2)
В процеса на атестирането на учители и други педагогически специалисти атестационната
комисия може да използва и протоколи от заседания на педагогическия съвет и от контролната
дейност, осъществена от съответното регионално управление на образованието, от заместник-
директор и от директора на институцията.
(3) В процеса на атестирането на директори съответната атестационна комисия може да използва
резултатите от самооценяването на институцията като част от процеса на управ-
ление на качеството в училищата, протоколи от контролната дейност, осъществена от
работодателя на атестираното лице, от финансиращия орган, в случаите, когато е различен от
работодателя, от регионалното управление на образованието, както и оценки и насоки в резултат
на инспектиране, проведено от Националния инспекторат по образованието.
Чл. 94. (1) След изтичането на срока по чл. 213, ал. | техническият секретар на атестационната
комисия предава на председателя атестационните карти и копия от тях за всеки член на
комисията.
(2) Председателят на атестационната комисия изисква от атестирания документи по чл. 214, ал. 1,

аот работодателя - по чл. 214, ал. 2 иЗ, иги предоставя на членовете на комисията.
(3) Председателят на атестационната комисия в двудневен срок от получаването на документите
по ал. | и 2 насрочва заседание.
(4) На заседанието членовете на атестационната комисия обсъждат представените документи по
чл. 214. Всеки член от комисията самостоятелно и независимо от останалите членове оценява
педагогическия специалист, като по всеки критерий вписва своята оценка в точки в копието на
атестационната карта на оценяваното лице, сумира общия брой точки и връща копието на
техническия секретар.
(5) ЗАС вписвав атестационната карта на всяко атестирано лице:
1. оценката на атестационната комисия по всеки критерий, изчислена по реда на чл. 212, ал. 4 и5;
2. окончателния резултат от атестирането, изчислен по реда на чл. 212, ал.6;
3. крайната оценка по скалата, определена в чл. 212, ал. 7.
(6) Крайната оценка, вписана в атестационната карта на атестирания педагогически специалист, се
удостоверява с подпис на всеки член на атестационната комисия.
Чл. 95. (1) Атестираният педагогически специалист се запознава със съдържанието на
атестационната карта и с крайната оценка, което удостоверява с подписа си.
(2) Председателят на атестационната комисия предава подписаните атестационни карти на
работодателя след изтичането на срока за възражение, който е 5 работни дни от подписването на
атестационната карта от атестираното лице. Запознаването с крайната оценка работодателят

удостоверява с подписа си върху атестационната карта. Работодателят може да потвърди крайната
оценка или да я промени с една степен с мотивирано писмено становище. Атестираното лице се
запознава с крайната оценка в атестационната карта, което удостоверява с подписа си.
Чл. 96. (1) В случай че атестираният педагогически специалист не е съгласен с крайната оценка,

може в срок до 5 работни дни от датата, на която е подписал атестационната карта, да подаде
писмено възражение до работодателя, в което да посочи мотивите за несъгласието си с оценката.
(2) Работодателят се запознава с атестационната карта и възражението на атестирания учител,

директор или друг педагогически специалист и в срок 5 работни дни от датата на получаване на

възражението е длъжен да се произнесе.
(3) Работодателят може да потвърди крайната оценка на атестационната комисия или да я ПОВИШИ

с една степен.
(4) Оценката на работодателя е окончателна, вписва се в атестационната карта с аргументацията и

се подписва от него. Атестационната карта се предоставя на членовете на атестационната комисия

за запознаване с решението по възражението, както и на атестирания педагогически специалист,
кой- то също задължително я подписва.
(5) След приключването на процеса на атестиране председателят на атестационната комисия

предава на работодателя атестационните карти и обобщена информация от крайните оценки. (6)

Атестационните карти се съхраняват в трудовото дело на всеки учител, директор или друг
педагогически специалист.
Чл. 97. (1) След получаването на информацията по чл. 217, ал. 5 работодателят заедно с

атестационната комисия:



1. подготвя анализ на причините, довели до оценките по чл. 212, ал. 7,т. 4 и5;
2. изработва план за методическо и организационно подпомагане на съответния педагогически

специалист;
3. определя наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна

подкрепа.
(2) В случаите по ал. | работодателят предлага за обсъждане на педагогическия съвет теми за
включване в плана за квалификация на институцията по чл. 191, ал. 5 за предстоящата учебна

година.
(3) В случаите по чл. 212, ал. 7, т. 5 повторно атестиране на лицето се извършва една година след

предприемане на мерките по ал. 1,т. 1,2и3.
(4) Ако при атестирането по ал. 3 отново е получена най-ниска оценка, лицето се

освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. т.5 от КТ.
(5) Атестирането на педагогическите специалисти влиза в сила от учебната 2020/2021 година.

ГЛАВА ГХ.

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И
ТРУД

Чл. 98. (1) Учениците са длъжни:
1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и

противопожарна охрана;
2. да се разписват за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за

безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват,

да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;
4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и

правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно

дадените им указания в това направление,
. да знаят основните правилаза оказване на първа помощ при злополуки,

да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;

7. да не сядат по первазите на прозорците.
(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;

2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители,

3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни

близки без предварително съгласие на родителите,
4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол

работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на

материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на

насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици,

хазарт и др.;
5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател.

(3) Учителите по технология ипредприемачество, домашен бит и техника и ФВС да

разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си.
(4) Инструктажите се съхраняват от класните ръководители.

с
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ГЛАВАХ.
ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ

Чл.99. При организиране на ученически отдих и туристически пътувания се съблюдават

изискванията на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена,

инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование Обн.-
ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г. Приета с ПМС (Хо 365 от 21.12.2016 г.

Чл. 100. Организирането на еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща

цена, съгласно 6 1, т. 67 от допълнителната разпоредба на Закона за туризмасе организират след

писмено уведомяване на РУО 10 дни преди посещението, след писмено съгласие на



родителите/настойниците на ученика и изготвяне документация, относно пътуването / заповед,
списък с инструктирани ученици, план на пътуването, медицински карти и др./;
Чл. 101. Организирането на прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта
на общинско, областно, национално и международно ниво се организират след писмено съгласие
на родителите/настойниците на ученика, предоставено еднократно в началото на учебната година
и действащо до края на учебната година;
Чл. 102. Посещения на културни и групови прояви за деца и ученици (театър, кино, изложба,
цирк, концерт, тържества и др.), както и излети, разходки и др. се организират след писмено
съгласие на родителите/настойниците на ученика, предоставено еднократно в началото на
учебната година и действащо до края на учебната година.

ГЛАВА ХТ.
САМООЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Чл. 103. (1) В училището се извършва самооценка на качеството в съответствие с Наредба Хо 16
от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите. Самооценяването е процес на
изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование за две поредни
учебни години чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.
(2) Самооценяването се извършва от комисия /работна група/, определена със заповед на
директора на училището. Комисията:
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) Самооценяването включва следните етапи:
1. определяне на работната група;
2. обучение на членовете на работната група;
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;
10. утвърждаване на доклада от самооценяването.
(4) Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора.
(5) По всеки критерий се разработва процедура.
(6) Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището
на качеството по съответния критерий.

ГЛАВА ХП.
ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.104. (1) Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансират
със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и

други източници.
(2) Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите, които са
обект на държавна политика.
(3) Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло дейностите по Занимания по
интереси,
(4) Средствата от държавния бюджетса за:
1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;



2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
3. развитие на детските градини, училищатаи центровете за подкрепа за личностно
развитие;
4. изпълнение на национални програмиза развитие на образованието
Чл.105. (1) Средствата по чл. 236, ал. 4, т. | се разпределят между бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет, финансиращи общински училища, въз основа на броя на учениците и на
стандарт за ученик, определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя размера на
средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за един ученик за съответната година.
(2) Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти, се
определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.
(3) Освен средствата по ал. | защитените детски градини и защитените училища
получават допълнително финансиране за издръжка на процеса на обучение.
(4) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства за
всяка дейност по ал. 2 между училищата и детските градини въз основа на формули за
съответната дейност. Формулите включват основни и допълнителни компоненти.
Чл.106. (1) Средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие
включват:
1. ученически стипендии;
2. транспорт на деца и ученици;
3. закупуване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване и за училищната
библиотека;
4. целодневна организация на учебния ден и хранене;
5. дейности, свързани с общата подкрепаза личностно развитие;
6. дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие;
7. дейности, свързани с ученическия отдих и спорт;
8. реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за намаляване
броя на преждевременно напусналите;
9. подкрепа за ученицис изявени дарби;
10. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование.
(2) За децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които
няма училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-
близкото училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и
обратно.
(3) Средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на децата и

учениците със специални образователни потребности се предоставят на детските градини
и училищата, в които те се обучават.
(4) Условията и редът за разпределение на средствата по ал. | се определят от Министерския
съветза средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния
европейски фонд или програма
Чл.107. (1) Средствата за развитие на училищата включват:
1. разходи за подобряване на материалнатабаза;
2. средства за повишаване на качеството на обучението;
3. средства за развитие и за подпомагане на педагогическите специалисти за изплащане на пътни

разноски;
4. библиотечно-информационно осигуряване;
5. други разходи, насочени към подобряване на физическата среда и на образователнияпроцес.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се предоставят на училищата с високи или с ниски образователни

резултати и се използват, както следва:
1 от училищата с високи образователни резултати - по тяхна преценка за допълнително
финансиране на дейностите им и/или за поощряване на педагогическите специалисти,
2. от училищата с ниски образователни резултати - целево за реализиране на програми или

отделни мерки за повишаване на образователните резултати.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2, предоставени за училищата с ниски образователни резултати, се

разходват след предварително одобрено разпределение от първостепенния разпоредител с бюджет

и не може да се използват за възнаграждения на педагогическите специалисти.



(4) Образователните резултати по ал. 2 се определят по методология, утвърдена с държавния
образователен стандарт за финансирането на институциите. Задължителен елемент от

методологиятаса резултатите от обучението и оценката от инспектирането.
(5) Условията и редът за разпределение на средствата по ал. 1 се определят от Министерския

съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния

европейски фонд или програма.
Чл.108. (1) Общинските училища прилагат система на делегиран бюджет, която дава право
на директора на училището:
1. на второстепенен разпоредител с бюджет;
2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности,

като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
3. да се разпорежда със средствата на училището;
4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската
натовареност и броя на паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения
бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява

прилагането на учебния план.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директорите на училища да
реализират собствени приходи, като им предоставят за управление ползваната от тях държавна
или общинска собственост в случаите, в които те не разполагат с тези права по силата на

нормативен акт.
(3) Училищата публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за
изпълнението му.
Чл.109. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и

служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището в срок до края на

месеца, следващ съответното тримесечие.
Чл.110. (1) Собствените приходи на училищата са:
1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи,
2 приходите от дарения и завещания,
3. други приходи, определени с нормативен акт.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет не могат да намаляват размера на средствата от

държавния или общинския бюджет за училищата за сметка на собствените им приходи

Чл.111. (1) В случай че просрочените задължения надвишат 20 на сто от утвърдените разходи в

годишен размер, директорът носи дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Предложението за налагане на дисциплинарно наказанис се прави от финансиращия орган.

(2) В случаите по ал. | в едномесечен срок от установяване на превишението, когато е наложено

дисциплинарно наказание, директорът съставя и изпълнява програма за оптимизация на разходите

и преодоляване на недостига, която се утвърждава от финансиращия орган

Чл.112.(1).Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на училището са

публична общинска собственост;
(2). Имотите и вещите, предоставени за управление на училището, се ползват само за целите на

образователния процес, без да променят предназначениетоси.
ГЛАВА ХШ.

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА СОУШ-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Чл.113. 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 грижиза 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 и
столова (освен при хранене) - 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 хигиенаи условия за това:|
с

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 ост СОУШ-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.
(12) Поставяне на видно място - в коридори/класни стаи/столове/тоалетни

информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа
дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

Чл.114. УЧЕНИЦИ
(1) Спазване на общите здравни мерки.
(2) Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
Носенето на маска или шлем е задължително:

загрее

рс

со

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

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфети
столова (освен при хранене) - за всички ученици;
Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
Горните правилаза 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, аза учителите - маски или шлемове.
Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;

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

дезинфектантза ръце;



Щ.

12.

13.
14.

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),по време на междучасията и организирания
отдих;

(4) Да не споделят общи предметиили храна,
(5) Да спазват необходимата дистанцияв столовата по време на хранене,
(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.

1. 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.
2. Ръцете се мият 20 секунди със сапун.
3. 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, гърда на дланите;
4. Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на

кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Чл.115. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
(1) Задължения на помощно - обслужващия персонал /хигиенисти/:

1.

2,
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 много 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;

(2) Начин на приложение на дезинфектантите
1. Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба и директно да се нанасят върху

повърхностите или такива, от които се приготвят разтвори преди употреба;

2. Третират се всички малки повърхности- дръжки ,бутони,клавиатури, бюра и др.;

3. Препоръчително е използване на дезинфектант под формата на спрей;

4. Повърхностите се напръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа, предварително

напоена със разтвора за дезинфекция;
5. Малките повърхности могат да се обтриват ис дезинфекциращи мокри кърпи, като

същите се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя;

6. 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. |
7. Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие;



8. 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.

Чл.116. ДОМАКИН И ГОТВАЧ В СТОЛОВАТА.
(1) Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите във всички помещения на

кухнята и столовата, задължително най-малко два пъти на смяна.
(2) Бравите на столовата и кухнята да се дезинфекцират след всяко осъществено хранене

/сутрешна закуска и обяд/.
(3) Стриктнода се почистват и стерилизират приборите и посудата за хранене.
(4) Не се допускат в кухнята външни лица, учители, родители и др.лица, които не са пряко

свързанис дейността на училищния стол. Стриктно спазват разпоредбите и изискванията
на РЗИ.

(5) Стриктно да следят за спазване на мерките за сигурност от учениците по време на
храненията(закуска и обяд)

(6) Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
(7) Носенето на маска или шлем е задължително:
1. в общите закрити части на учебната сграда- преддверие, фоайета, стълбища,
2. коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и

столова (освен при хранене) - за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за
институцията лица;

Чл.117. МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ
(1) Следи за проявени признаци на неразположения у ученици, като същите се настаняват в

медицинския кабинет и се уведомят родителите.
(2) Инструктира и осъществява контрол над хигиенистите и служителите в училищния стол.
(3) Медицинското лице съдейства на обслужващия персонал при поддържане на хигиената в

помещенията и спазване на указанията на Министерството на здравеопазването. Взема
участие при дезинфекцирането на чиновете и бравите на класните стаи след голямото
междучасие.

(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 2022/2023 година в условията на СОУШ-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 СОУШ-19, който е
поместен в Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната
2020/2021 година в условията на СОУШ-19.

(8) Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
(9) Носенето на маска или шлем е задължително:
1. в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и

столова (освен при хранене) - за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията
лица

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
6 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно.
5 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на
училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в
училищетос правилника.
53. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника.
6 4. При изготвянето на Правилника са използвани и спазени действащите към момента
нормативни документи.



5 5. Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредни в този
Правилник.
56. Настоящият правилнике приет на ПС с протокол Хе10/12.09.2022г. на основание чл.263 ал.
т.2 от ЗПУО, и утвърден със заповед Хо285 /13.09.2022г.
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