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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правилникът се състои от два основни раздела 

 Раздел „Трудова дисциплина и задължения” 

 Раздел „Функции” 

2. Настоящият правилник има за цел: 

 Да осигури укрепване и стриктно спазване на дисциплината на работното място; 

 Да създаде условия за правилна организация на работа; 

 Да спомогне за ефективно и рационално използване на работното време; 

 Да гарантира подобряване на качеството на обучение, възпитание и социализация на 

децата и учениците в ОУ „Димитър Петров”- Сливен. 

ІІ. РАЗДЕЛ „ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ” 

А. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Директор, ЗДУД, педагогически и помощен персонал са длъжни: 

 Да спазват стриктно настоящия правилник 

 Да изпълняват добросъвестно и съзнателно длъжността, за която са назначени на работа 

по длъжностната им характеристика. 

 Да ползват работното време само за служебните си задължения. 

 Да поддържат ред и чистота на работното си място. 

 Да пазят грижливо училищната база. 

 Да спазват правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност. 

 Да се грижат за здравето и живота на учениците от училището. 

 Да спазват нормите на нравственост и не уронват престижа и името на училището. 

 Да изпълняват своевременно и прецизно нарежданията на прекия си ръководител. 

 Да не употребяват алкохол в работно време и да не идват на работа, употребили 

алкохол. 

 Да не закъсняват за работа и не напускат работното си място преди края на работното 

време. 

 Да информират своевременно за налагащо се отсъствие от работа. 

НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА И ПВТР / съгл.чл.187 от КТ / 
 Неявяване на работа. 

 Системно закъснение, преждевременно напускане на работа или неуплътняване на 

работното време. Закъснението за работа може да се осъществи както в началото на работния ден, 

така и след почивка по време на работа. 

 Явяване на работа в състояние, предизвикано от употребата на алкохол и други упойващи 

средства, което не позволява на учителя, служителя или работника да изпълнява възложената му 

задача, както и употребата на алкохол или други упойващи средства по време на работа. 

 Явяването на работа в облекло в разрез с ПДУ и добрите нрави. 

 Неизпълнение на възложената работа, съгласно длъжностната характеристика на работника 

или служителя. 

 Непредаване на лично разпределение или искана информация от работодателя или по-висш 

орган /доклад на класния ръководител, информация по предмети, резултати от входящо и изходящо 

ниво и други/ в определения срок без уважителни причини. Непредаването в срок на исканата 

информация по уважителни причини не освобождава учителя от подаването й, когато той вече е в 

състояние да изпълни това си задължение. 

 Неакуратното водене на задължителната училищна документация /главна класна книга, 

книга за подлежащи, книги за завършване на образователна степен, книга за инструктаж, дневници, 

лични дела, бележници/. 

 Неявяването на всички тържества и Национални празници, организирани от училището или 

други институции. 

 Отсъствие от заседание на Педагогическия  съвет или от Общо събрание по неуважителни 

причини. 

 Злоупотреба с доверието и уронване доброто име на училището, както и разпространяване 

на поверителни за него сведения. Доброто име на училището се гради както въз основа качеството 

на труда на административното ръководство, учители, служители, работници, на коректните 



отношения между тях, така и на етичните взаимоотношения между учител и ученик, обслужващ 

персонал и ученик. При отклонения на тези отношения в нежелана посока, пътят за тяхното 

коригиране е следният: 

 При възникване на конфликт между учител и домакин, учител и /ЗАС/ или главен 

счетоводител да се информира директора за вземане на необходимите мерки. 

 При инцидент между учител / работник / и ученик най-напред се информира класния 

ръководител, после ЗДУД, директора и най-накрая, ако е необходимо, и по-висши длъжности лица. 

 При възникване на конфликт между учител и обслужващ персонал, най-напред се 

сигнализира ЗДУД и директора. 

 Неспазването на йерархията в посочените случаи се счита за нарушение на ПВТР. 

 

САНКЦИИ: 
 При бягство на целия клас от даден час и учителят не е на работното си място, часът не се 

заплаща. 

 Ненанесен материал в дневника на паралелката, не се заплаща. 

 За виновно неизпълнение на трудовите задължения съгласно вътрешния правилник се 

прилагат наказания съгласно КТ. 

 

Б. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

1. Дежурен учител: 

 Осъществява дежурство по утвърдения от директора график 

 Осигурява реда в училище през междучасията и преди започването на учебния ден 

 Следи за опазване на училищното имущество 

 При подходящи условия извежда учениците в двора на училището  и организира  голямото 

междучасие 

 Носи отговорност за инциденти по време на дежурството  

 За нередности докладва на класния ръководител, а при необходимост и на директора 

 Информира директора за закъснение или отсъствие на учители и обслужващ персонал 

 Докладва на директора за непочистени или неотоплени класни стаи. 

2. Класен ръководител: 

 Отговаря за цялостната дейност на определената със Заповед на директора  паралелка 

 Своевременно и старателно води документацията на класа  

 Подготвя и води „Час на класа”, съобразно седмичната програма и утвърдения план 

 Запознава учениците с училищния правилник и съблюдава спазването му 

 Предлага на ПС ученици от класа за награждаване и санкциониране. 

 Провежда всички видове инструктажи, определени със заповед на директора. 

 Провежда заплануваните родителски срещи и информира родителите за постижения и 

слабости на учениците в класа. 

 Осигурява контакти с родителите, гарантиращи редовната посещаемост на учениците в 

училище и дисциплината им в процеса на обучение, възпитание и социализация. 

3.Заместващи учители: 

 Отговарят за живота и здравето на учениците, в паралелката в която заместват 

 Следват утвърденото годишно разпределение на отсъстващия учител по предмета 

 Отразяват взетия материал в  дневника на паралелката. 

 Старателно води документацията на паралелките. 

 Учителите, заместващи по мярка „Без свободен час”, неспециалисти по предмета, провеждат 

часове с теми по утвърдената програма.  

 Попълват необходимата документация за изплащане на възнаграждение за реално взети 

часове. 

4.Помощен персонал  

 Отговарят за хигиенните условия в училище, съгласно изискванията на РЗИ. 

 Ежедневно почистват класните стаи, коридорите, чиновете, масите и наличния инвентар 

 Подготвят разтвор за дезинфекция  съгласно инструкциите за концентрацията му 



 Забърсват коридорите и стълбището преди започване на учебните занятия и след голямото 

междучасие за всяка смяна  

 Класните стаи и помещенията се метат след приключване на учебните занятия при отворени 

прозорци и достатъчно проветряване след това 

 Дезинфекцират тоалетните  и умивалните веднъж на ден 

 Спазват разписанието за учебното време и бият звънеца за край  и начало на учебния час при 

необходимост 

 По време на учебен час правят оборка по  коридорите, фоайето и двора на училището 

 Поддържат свежи  поливат/ растенията в класните стаи, коридорите и фоайето на училището 

 Осъществяват текущ контрол по изправността на ел.инсталацията и водопреносната мрежа 

 Приготвят  свободните  помещения  за следващия ден 

 Поддържат складовите помещения чисти и съгласно изисквания за противопожарна 

безопасност 

 При констатирани нередности и повреди своевременно информират директора 

В. Работно време и изрични забрани за персонала при изпълнение на задълженията 

1. Учители: 

 Работното време се определя  на 8 часа и включва - ЗНПР по утвърденото от директора и 

РЗИ седмично разписание за натовареност, подготовка на уроци, консултации, родителски срещи, 

ПС, оперативки, сбирки на МО, участие в Общото събрание, участие в работните екипи и комисии и 

други ангажименти, възложени от директора и ЗДУД на училището. 

 Работното време включва провеждането на учебни часове на отсъстващи учители, които са 

или не са по специалността 

 Явяването на работа става 15 минути преди започване на учебния час 

 Дежурния учител се явява на работа 20 минути преди началото на първия час 

 Изпращат паралелката, с която имат последен за деня час. Педагогическите специалисти, 

преподаващи впрогимназиален етап на обучение са  длъжни  по време на междучасията да не 

оставят  учениците в класната стая без контрол. 

 Учителите по ФВС и ДЧФВС /УЧСД в I, II, V и VIклас/ са длъжни да не оставят ученици  

във физкултурните салони сами. 

 Учителите са длъжни да присъстват на всички тържества и Национални празници, 

организирани от училището или други институции. 

ЗАБРАНЯВА СЕ 

 Да вземат часове извън предвидените в седмичното разписание и утвърдените със заповед 

форми за СИП /Факултативна подготовка/ и ИКД. 

 Да внасят промени в разписанието и последователността на учебните часове 

 Да изпращат ученици по време на учебни занятия за помагала, дневници или за изпълнение 

на лични услуги. 

 Да пушат пред учениците и на територията на училището 

 Да налагат каквито и да било физически наказания на ученици 

 Да събират пари от учениците без да са упълномощени с решение от родителска среща 

 Да отстраняват ученици от учебни занятия, освен ако здравословното им състояние не 

налага това и в предвидените от Училищния правилник  случаи 

 Да отнемат от учебното време на учениците за разговори с родители, колеги, обслужващ и 

помощен персонал 

 Да обсъждат с родители, ученици и граждани разисквания и решения на ПС и мненията на 

колегите си. 

2. Помощен персонал 

 Работното време е 8 часа и се определя със заповед на директора 



  Двусменен режим на работа –  по график, определящ седмиците първа и седмиците втора 

смяна 

І-ва смяна от 7.00 ч. до 15,30 ч. / 11.00 – 11.30 – почивка/ 

ІІ-ра смяна от 11,00 ч. до 19,30 ч. / 15.00 – 15.30 – почивка / 

ЗАТС, счетоводител, касиер и домакин: 
8:00 – 12:00 часа 

12:30 – 16:30 часа 

12:00 – 12:30ч. почивка   

За Директора:  
8:00 – 16:30 часа 

13:00 – 13:30ч. почивка 

За ЗДУД : 
8:00 – 16:30 часа 

13:00 – 13:30ч. почивка  

За Педагогически съветник: 
8:00 – 14:30 ч. 

12:00 – 12:30ч. почивка  

За ръководител направление ИКТ:   

8:00 – 16:30 часа 

13:00 – 13:30ч. почивка 

ЗАБРАНЯВА СЕ НА Помощно- обслужващия персонал: 

 Да напускат работното си място без знанието на директора 

 Да бездействат в стаята на помощния персонал  

 Да допускат външни лица до класните стаи по време на учебните часове 

 Да пушат пред учениците и на  територията на училището 

 Да вдигат шум по време на учебните занятия 

 Да оставят непочистени след учебните занятия класни стаи и санитарни помещения  

 Да напускат сградата след приключване на работния ден без да са изключили 

ел.захранването и без да са убедени, че всички помещения са със затворени врати и прозорци. 

 Да влизат във физическа разправа с ученици  

 Да внасят и употребяват алкохол на работното си място 

ІІІ. РАЗДЕЛ „ФУНЦИИ” 

А. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

1. ПРИЕМА: 

 Годишен план за дейността на училището за учебната година; 

 Приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея 

план за действие и финансиране; 

 Учебния план на училището, групите  ЗИП /ИУЧ/ и СИП /Факултативна подготовка/ и 

извънкласните форми; 

 Правилник за дейността на училището; 

 Формите на обучение; 

 Учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

 Мерки за повишаване качеството на образованието; 

 Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи; 



2. ОБСЪЖДА: 

 Резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация на учениците 

 в училището 

 Качеството на знанията, уменията и поведението на учениците 

 Периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на 

усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати; 

3. ПРЕДЛАГА: 

 На директора разкриване на занимания по интереси; 

 Прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните 

санкции в предвидените в ПДУ и ЗПУО случаи; 

4. ОПРЕДЕЛЯ: 

 Училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 

 Ученически униформи; 

5. ИЗСЛУШВА: 

 Становища на медицински лица за здравни проблеми и за укрепване на здравето на 

учениците. 

 Участва в създаване и приемане на етичен кодекс на училищната общност; 

 Запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение. 

Б. ДИРЕКТОР: 

1. РЪКОВОДИ И КОНТРОЛИРА: 

 Педагогическия съвет 

 Спазването на ЗПУО, училищния правилник и правилника за вътрешния трудов ред 

 Изпълнението на нормативните документи/указания и инструкции на МОН/ 

 Организацията и ефективността на процеса на обучение, възпитание и социализация на 

учениците 

2. ИЗИСКВА: 

 Спазването и прилагането на ДОС. 

 Навременно и коректно водене на училищната документация 

 Използване на съвременни форми и методи в обучението, съобразени с особеностите на 

учениците 

 Спазването на действащите актове в системата на образованието 

 Спазване на ПВТР 

3. ПРОУЧВА И КОНТРОЛИРА: 

 Нивото и качеството на знанията и уменията на учениците 

 Слабости и успехи на педагогическите кадри 

 Интересите на учениците и желанията на родителите 

 Възможностите за перспективно развитие на училището 

4. ПЛАНИРА 

 Разработва годишния план на училището 

 Годишната преподавателска заетост на педагогическите специалисти 

 Служебната заетост на персонала 

 Дейности за подобряване на вътрешния ред и режима в училището 

 Платения годишен отпуск на персонала 

 Дейностите по осигуряване на здравословни условия на труд 

 Бюджета на училището за календарната година 



5. УТВЪРЖДАВА: 

 Годишните разпределения на учебния материал по предмети и класове 

 Плановете на класните ръководители 

 Графика на извънкласните форми и групите СИП и ИКД 

 Класното ръководство 

 Поименно щатно разписание на персонала 

 Програмите за работа в групите СИП /Факултативни часове/ 

 Програма за темите по Национална програма - мярка „Без свободен час” 

 Седмичното разписание на часовете 

 Видовете инструктаж за учебната година 

 График на дежурствата в училище 

 График на занятията по ГЗ и БД 

 График за провеждане на поправителните изпити 

 График за работното време 

Директорът санкционира и награждава ученици, учители и персонал в съответствие с КТ, ЗПУО 

и ПВТР. 

Подписва и подпечатва документи, в т.ч. за завършен клас, етап на основното образование и за 

преместване на ученици.  

Отговаря за правилното водене на училищната информация и документация и  за нейното 

правилно съхранение 

Назначава и освобождава персонала на училището. 

Осигурява заместване на отсъстващи учители за провеждане на пълноценен процес на обучение, 

възпитание и социализация на учениците 

Осигурява учители за заместване на отсъстващи педагогически кадри по мярка „Без свободен 

час” 

Осигурява безопасни и здравословни условия за обучение и труд. 

В. Заместник-директорът по учебната дейност: 

 Подпомага директора при осъществяване на процеса на обучение, възпитание и 

социализация на учениците в училище и го замества при необходимост. 

 Контролира приложението и изпълнението на държавните образователни стандарти,като: 

 Организира изпълнението на учебните планове и програми, контролира тяхното спазване. 

 Ръководи учебната дейност на учителите, контролира организацията на учебния процес. 

 Организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното разписание. 

 Организира и контролира процеса на обучение, възпитание и социализация на учениците 

чрез: посещение в учебните часове на учители за наблюдаване организацията на учебния час, 

провеждането на контролни и класни писмени работи, тестове, анкети, казуси и др. за оценяване 

ефективността на дейността им. 

 Организира провеждането на изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, 

поправителни и приравнителни). 

 Организира и контролира допълнителната работа на учителите с ученици със специфични 

образователни потребности. 

 Организира и контролира заместването на отсъстващи учители по мярка „Без свободен час” 

 Контролира спазването на правилника за вътрешния ред. Изпълнява в рамките на работния 

ден преподавателската заетост в съответствие с утвърдените нормативи. 

  Изпълнява задачи, възложени му по компетенции, съгласно изискванията на КТ, ЗПУО и 

др. нормативни актове. 

 Подпомага директора при организирането и контролирането обхвата на децата, подлежащи 

на задължително обучение. 

 Участва в организирането на заседанията на педагогическия и училищния съвет. 

 Отговаря за правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация в 

съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН.  



 Най-малко веднъж месечно контролира документацията, в която се регистрират текущите 

резултати на учениците; 

 Подготвя и представя документация за Списък - Образец 1 в РУО – Сливен 

Г. Педагогически съветник 

 Участва в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, 

социализацията и закрилата на учениците 

 Консултира  ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересувани страни 

за преодоляване на лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на обучението, 

поведението и социализирането на учениците 

 Посредничи при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг 

педагогически специалист, родител както личностни, така и на ниво общност 

 Оказва подкрепа и консултира учениците по въпроси, свързани с обучението, възпитанието 

и социализацията им и насока в избора на занимания по интереси 

 Работи по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните 

видове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на различни 

форми на агресия и насилие, участва в разработването и изпълнението на програми за 

противодействие и на мерки за въздействие 

 Участва в екипа за подкрепа за личностно развитие в училището, който извършва оценка на 

индивидуалните потребности на ученика за предоставяне на допълнителна подкрепа 

 Участва в дейности по мотивиране на учениците за преодоляване на проблемното им 

поведение чрез посредничество, консултиране, включване в дейност в полза на паралелката 

 Организира групи от ученици за подпомагане на личностното им развитие и адаптирането 

им към изискванията на образователната среда 

 Осъществява кариерно ориентиране, като информира и консултира учениците в техния 

избор на професия, обучение или образование 

 Осъществява връзка между родителите и институция в системата на училищното 

образование за целите на координацията и комуникацията в работата по отделен случай на ученик 

 Сътрудничи с компетентните органи за закрила на детето и участва в 

междуинституционални екипни срещи  

Д. КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: 

 Планира и организира възпитателната работа в паралелката. 

 Отговаря за редовната посещаемост на учебните занятия на учениците в класа. 

 Наблюдава успеха и поведението на учениците и взема адекватни мерки за корекция. 

 Информира родителите за успехи и слабости на учениците – организира родителските 

срещи. 

 Води дневника на класа и документацията, отнасяща се до  класа. 

 Предлага на педагогическия съвет ученици за санкции и награди. 

 Организира и контролира участието на учениците от  класа в общо училищни и 

извънучилищни дейности 

Е. УЧИТЕЛ: 

 Осигурява съзнателно и трайно усвояване на основните знания в съответствие с учебните 

програми и държавните образователни стандарти 

 Прилага разнообрази форми и методи на преподаване. 

 Повишава системно професионалната си подготовка и квалификация 

 Участва в различни форми на методическа работа. 

 Осъществява добросъвестна подготовка за всеки урок и учебен час. 

 Определя дни за консултации с учениците по учебни предмети. 

 Служи като модел за подражание. 

 Не дава частни уроци на учениците, на които преподава. 



 Съдейства за повишаване авторитета на училището. 

 Всички учители и служители са длъжни да спазват етичния кодекс за поведение един към 

друг, към ръководството на училището, към родители и посетители на училището 

Ж. Ръководител направление ИКТ 

След изпълнение на ЗНПР, Ръководител направление ИКТ, в рамките на определеното му 

работно време, отговаря за: 

 съхранение и правилна експлоатация на наличната в училището техника 

 ползването на софтуерни продукти и програми само с образователна цел 

 воденето на дневник за ползването на мобилните мултимедии, лаптопи и устройства 

 поддръжката на училищната електронна Облачна система и електронен дневник  

 подпомагането и обучението на учителите за работа с различни електронни и интернет 

ресурси 

 организира и поддържа училищна библиотека за електронни уроци 

 съхраняването в електронен вид на материали и снимки от училищни дейности 

 разработването на тематични презентации за училищни дейности и шаблони на училищни 

документи - справки, таблици, графики и т.н. 

 отправяне на писмено искане за профилактика, ремонт или закупуване на техника 

 администриране на училищната интернет страница 

 

 

 

ДИРЕКТОР: 

/ С. Аврамова / 


