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Глава първа 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1. Настоящият правилник се издава в изпълнение на чл. 181 от 

Кодекса на труда. 
СУ”Св.св. Кирил и Методий” – гр.Стрелча е общинска 
собственост, стопанисвана от директора и   осъществява  
държавната политика в областта на образованието. 

Чл.2. С  този правилник се конкретизират правата и задълженията 
на учителите, служителите и работниците, установени в КТ и 
издадените на негово  основание нормативни актове, урежда 
се организацията на труда, съобразно дейността в гимназията. 

Чл.3. Настоящият правилник има за цел  да осигури: 
 Укрепването  на трудовата дисциплина; 
 Правилната организация на работата; 
 Пълното и рационално използване на  работното време  

за  подобряване резултатите от учебно-възпитателната  
работа. 

Чл.4. Правилникът за вътрешния  трудов  ред  е  задължителен за 
директора,  учителите, служителите и  работниците в  
гимназията, а също така  и за всички, намиращи се на 
територията й. 

 

☛ Глава втора 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.5. Структурата на управление на училището е дефинирана в 
Кодекса на труда, ЗПУО,наредбите на МОН свързани с 
неговата реализация  и този правилник. 

Чл.6. Директорът  е работодател на   учителите, служителите и 
работниците. 

Чл.7.  Пряко подчинени на директора са: 
               ■  Заместник директор АД 

   ■завеждащият „ Административна служба ” 
                  ■Счетоводителят  в училището; 
                  ■учителите по отделните предмети  ; 
                   ■класните ръководители; 
                   ■ръководителят направление ИКТ 
                   ■медицинската  сестра 
                   ■охрана – невъоръжена 
                   ■домакина на училището 
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                   ■чистач /хигиенисти; 
                   ■огняр. 
                   ■ Работник по поддръжка на МТБ в училището 

(2) Непряко подчинени  на зам.директора по АСД са: 
        ■Домакин на училището 

                    ■чистач хигиенисти; 
                    ■огняр. 
                    ■ Работник по поддръжка на МТБ в училището 
                 ■  Педагогически персонал в училището 
                 ■  Завеждащ АС  
 

☛ Глава трета 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВО-
ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ 

Раздел 1.  ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.8.  Ръководителите, учителите, служителите и работниците в  
училището са длъжни да спазват трудовата дисциплина, а 
именно: 

(1) да работят добросъвестно, съобразно изискванията на 
законите  (КТ, чл. 8, т. 1); 

(2) да съблюдават настоящия правилник и не пречат на 
другите да изпълняват трудовите си задължения; 

(3) да се явяват на работа в състояние, което им позволява 
да изпълняват възложените им задачи и да не 
употребяват през работно време алкохол или друго 
упойващо средство; 

(4) да не пушат  в сградата на училището и   учебните 
работилници, както и  пред ученици и техните родители, 
в съответствие  със заповед на директора; 

(5) да изпълняват законните разпореждания на прекия  
ръководител; 

(6) да идват навреме на  работа и да спазват точно 
установената продължителност на работното време; 

(7) да използват работното време за изпълнение на 
възложената им работа; 

(8) да спазват техническите и технологичните правила, при 
изпълнение на възложената им работа; 

(9) да разходват икономично материалите; 
(10) да пазят грижливо собствеността – сгради, помещения, 

учебни пособия, съоръжения, машини, инструменти, 
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материали и др., като нанесените щети се заплащат от 
лицата, които са ги причинили виновно; 

(11) да спазват правилата за здравословни и безопасни 
условия на труд, противопожарната охрана, ползват 
дадените им лични предпазни средства и предохранителни 
приспособления, да не изпълняват дейности, за които не са 
правоспособни и не са инструктирани предварително от 
съответния ръководител или упълномощено за целта 
служебно лице; 

(12) да сигнализират своевременно съответните 
ръководители за отстраняване на допуснати нередности в 
училище; водят съответните книги; 
(13) да осигурят резервен ключ от помещенията, които 

ползват, с цел достъп при аварийна ситуация; 
ключовете, поставени в индивидуални пликове и 
запечатани, да се съхраняват в касата на директора. 

(14) да спазват общоприетите норми за поведение в 
училище и вън от него,  не уронват личния си престиж и 
на колегите си, както и  на учебното заведение; 

(15) да изпълняват всички други задължения, които 
произтичат от: нормативен акт, колективен трудов 
договор, длъжностната характеристика, трудовия 
договор и характера на работата, правилника за 
дейността на училището, етичния кодекс за работещите 
с деца, етичния кодекс на гимназията, наредба за 
документ оборота и др. финансови правилници и 
разпоредби. 

Чл.9. ☛ В училището е забранено да се организират  дейности 

на политическа, религиозна и  етническа основа.  

Раздел 2.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 

Чл.10. Директорът ръководи цялата дейност на училището и носи 
отговорност за качеството на учебно-възпитателната работа. 

Чл.11. Директорът е длъжен да осигури на учителите, служителите 
и работниците условия за изпълнението на работата по 
трудовото правоотношение, отговарящи на съответните 
норми, както и: 

 работа, отговаряща на професионалните компетенции; 

 работно място и условия в съответствие с характера на 
работата; 
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 здравословни и безопасни условия на труд; 

 длъжностна характеристика; 

 информационно осигуряване. 
Чл.12. Директорът е длъжен да изплаща на учителите, служителите 

и работниците уговореното трудово възнаграждение за 
извършената работа. 

Чл.13. Директорът е длъжен да пази достойнството на учителя, 
служителя и работника по време на изпълнение на работата 
по трудовото правоотношение. 

Чл.14. Директорът  е длъжен да дава на учителите, служителите и 
работникът своевременна, достоверна и разбираема 
информация за икономическото и финансово състояние на 
училището. ‘ 

Чл.15. Директорът е длъжен да предоставя на учителя, служителя 
или работника писмена информация при всяко изменение на 
трудовото правоотношение. 

Чл.16. В случай, че директорът  следва да извърши  уволнения, той 
трябва своевременно да информира представителите на 
учителите, служителите и работниците . (КТ, чл. 130а) 

Чл.17. Директорът е длъжен да дава на учителите, служителите и 
работниците обективна и справедлива характеристика за 
професионалните им качества и резултата от трудовата 
им дейност или обективна и справедлива препоръка при 
кандидатстване за работа при друг работодател. (КТ, чл. 
130 (3)). 

Чл.18. При освобождаване на работно място или наличие на условия 
за откриване на ново такова директорът го обявява в срок от  3 
(три) дни в РУО   и  Бюрото по труда. 

Чл.19. Директорът може да разкрива нови работни места по 
съответното направление, само след като осигури 
задължителна норма на преподавателска работа на 
правоспособните учители с  трудови договори, в съответствие 
с индивидуалните им трудови договори и действащата правна 
уредба. 

Чл.20. При приемане на работа на учители, служители или 
работници, директорът изисква същите да предоставят: 

1) трудова книжка  /когато лицето постъпва за първи път 
на работа училището в срок от 5 (пет) дни му издава 
такава/; 

2) лична карта; 
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3) диплом, свидетелство или удостоверение за 
завършено образование и допълнителни 
квалификации, ако притежава такива; 

4) трудова автобиография; 
5) препоръки от други работодатели, ако има такива; 
6) медицинско свидетелство; 
7) свидетелство за съдимост; ако е прекъснал работа за 

повече от шест месеца 
Чл.21. При сключване на индивидуален трудов договор се 

изяснява точно: 
  работното място; 
  професионалната квалификация; 
  характера на работата; 
  основната заплата и допълнителните възнаграждения; 
  продължителността на работното време и начина на  

нормирането му; 
  категорията труд при пенсиониране; 
  формулировката (основанието) по Кодекса на труда; 
  длъжностната характеристика. 

Чл.22. ☛ Директорът: 

(1) запознава новопостъпилите учители, служители и 
работници с характера на работата им; 

(2) запознава новопостъпилите учители, служители  и 
работници с Правилника за вътрешния трудов ред, 
Правилника за дейността на гимназията, Етичния кодекс 
за работещите с деца, Наредба за документ оборота и 
др. финансови правилници и разпоредби; 

(3) запознава новопостъпилите учители, служители  и 
работници с Правилника за здравословни и безопасни 
условия на труд, Правилника за действия при бедствия, 
аварии и катастрофи; 

(4) организира, подпомагат и контролират провеждането 
на учебно-възпитателната работа; 

(5) укрепва дисциплината; 
(6) съдейства на синдикалните организации да провеждат 

дейността  си; 
(7) осигурява съгласуваност в дейността на учителите, 

учениците и помощния персонал; 
(8) работи  по лични планове за извършване на контролна 

дейност. 
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Чл.23. ☛ Разпорежданията  на директора са задължителни за 

всички, работещи в училище, както и за учениците. 

Чл.24. ☞Заместник директорът по административната 

дейност : 
( 1  )Планира съвместно с директора на училището : 

  ►Текущите финансови разходи на училището 

  ►Текущите ремонти и обогатяването на материално-техническата 

база 

  ►Решението на социално-битовите проблеми на целия персонал в 

училището 

(2) Подготвя и предлага на директора : 

   ►Проекти на договори за предоставяне на сградния фонд на 

училището под наем в съответствие с действащата нормативна уредба 

   ►Проекти на правила за възлагане на малки обществени поръчки по 

НВМОП и контролира тяхното спазване и отчитане 

   ►Проекти на договори за непедагогически услуги 

   ►План за контролната си дейност в началото на всяка учебна 

година,а в началото на втория учебен срок,актуализацията му,ако е 

необходимо 

( 3 )Организира и контролира : 

      ►Работата на непедагогическия персонал в училище 

      ►  Воденето и съхраняването на документацията по трудово-

правните отношения с персонала 

      ► Снабдява училището с необходимата организационна 

техника,консумативи и материали 

►Изразходването на почистващите препарати и пособия 

►Взаимоотношенията на училището със социалната и икономическа 

инфраструктура на спонсориране,дарения,съвместни дейности  

►Получаването,вписването и отчитането на даренията.Води книгата 

за дарения в училището 

►Изпълнението на текущите ремонти иобогатяването на МТБ в 

училището 

(4)Разработва : 

  1. Правилници за : ►противопожарна охрана 

  ► Безопасни условия за обучение ,възпитание и труд 

  ►Правила за злонамерени сигнали в училище 

  ►Правилник за пропускателен режим в училище 

  ►Правилник за архивиране 

2.Провежда инструктажи на учениците и персонала в училище 

3.Схемите за евакуация при природни бедствия 
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4.Длъжностно и поименни щатни разписания в училище 

(5) Участва в разработването и изготвянето на: 

  ►Списък- Образец 1 за учебната година 

  ► Правилник за вътрешния трудов ред в училището 

  ► Списъците на учениците получаващи стипендии  

(6) Съблюдава спазването на утвърдения график за дежурства на 

учителите и на седмичното разписание и при откриване на 

нарушения или на несъответствия незабавно уведомява директора на 

училището 

(7) Участва в работата на ПС ,методически и други форми на  

дейности  в училището 

(8) Отговаря за състоянието и опазването на поверената му 

материално-техническа база –кабинет, мебели, техника и консумативи 

(9) ОТЧИТА дейността си пред директора на училището и пред 

ПС,когато това му е поискано  

(10) Съблюдава професионална и колегиална етика 

(11)Уведомява директора когато има информация  или 

съмнения,че ученик  е жертва на насилие или се нуждае от 

закрила.Когато това стане в негово отсъствие уведомява 

дирекция“Социално подпомагане“ и „Закрила на детето „ 

(12) Инструктира учениците,контролира спазването на 

експлоатация и охрана при работа с материали и съоръжение,които 

могат да бъдат потенциална заплаха за живота и здравето на 

учениците  

Раздел 3.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 

Чл.25.  Учителят в училището организира и провежда 
образователно-възпитателния процес по учебния предмет, 
проверява и оценява знанията и уменията на учениците, 
съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и 
социалната среда. 

Чл.26. ☛☛  (чл.219 ал.1 от ЗПУО)  Учителят има право да:  

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 
2.  да определят методите и средствата за провеждане 

на образователния процес съобразно принципите и 
целите, определени в този закон; 

3.  да участват във формирането на политиките за 
развитие на училището; 

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

5. . да повишават квалификацията си; 
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6.  да бъдат поощрявани и награждавани..  

Чл.27. ☛☛  (чл. 219 ал.2 от ЗПУО)  Учителят е длъжен да:  

1. Изпълнява определените в длъжностната характеристика 
задължения, Кодекса на труда и други нормативни актове; 
води задължителната училищна документация в 
съответствие с Наредба №4; 

2. Спазва етичния кодекс за работещите с деца и етичния 
кодекс на гимназията 

3. Изпълнява нормата за задължителна  преподавателска 
работа, определена със Списък-образец №1 в 
съответствие с наредбите на МОН . 

4. Преподава целия учебен материал по предмета /модула/, 
в съответствие с годишното си разпределение. При 
пропуски преструктурира учебното съдържание и го 
заверява при директора (експерта в РИО). 

5. Разработва годишно разпределение и го представя за 
утвърждаване в срок не по-късно от 30.09 

6. Планира необходимите ресурси и материално-
техническата база по съответните предмети, които 
преподава, и участва в планирането на същите в 
предметната си област. 

7. Разработва учебна програма за ЗП,избираема  и 
факултативна подготовка   до 15 септември. 

8. Изпълнява решенията на Педагогическия  съвет, 
Училищното настоятелство, Училищния съвет, както и 
препоръките от контролните органи на РУО Пазарджик 
МОН,   и др. 

9. Се информира ежедневно за предстоящите задачи. 
10. Осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик. 
11. Провежда консултации с учениците по предварително 

утвърден от директора график, регистрира присъствието 
на учениците в специален дневник. 

12. Провежда контролните и класните работи при спазване на 
Наредбата  за оценяване и утвърдения от директора в 
началото на всеки срок график. При промяна, писмено 
изисква разрешение от директора. 

13. Диагностицира състоянието на паралелката и отделния 
ученик и организира адекватни 
образователно.възпитателни дейности. 
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14. Опазва живота и здравето на учениците и децата по 
време на учебно-възпитателния процес и на други 
дейности, организирани от него или от училището. 
Учителите по физическо възпитание и спорт, информатика 
и информационни технологии, физика и химия, водят 
дневник за периодичен инструктаж във връзка с техника 
на безопасност и охрана на труда на учениците. 
Учениците се разписват в този дневник когато влизат за 
пръв път в съответния кабинет, лаборатория, 
работилница и др., както и при смяна на вида дейност. 

15. Планира и повишава системно професионалната си 
квалификация. 

16. Се явява 15 минути преди започване на учебните занятия. 
17. Пуска учениците в класната стая не по-късно от биенето 

на звънеца за влизане, освобождава ги непосредствено 
след биенето му и при планирането и организацията на 
учебния час спазва предвидената в правилника 
продължителност. 

18. Своевременно да предупреждава ръководството, ако се 
налага да отсъства и представя оправдателен документ 
до 2 дни от издаването му, съгласно Наредбата за 
медицинската експертиза на работоспособността, чл. 9 
ал.2. 

19. При планирано в годишното разпределение на учебния 
материал наблюдение, практическо занимание, изложба, 
екскурзия и др., което налага извеждане на учениците 
през учебно време или за негова сметка, учителите са 
длъжни да уведомят най-малко 2 дни предварително 
ръководството на училището за създаване на 
необходимата организация и спазват Наредбата за 
осигуряване на безопасност. 

20. Поддържа ред и чистота на работното си място и района. 
21. Пази училищното имущество и носи финансова 

отговорност за нанесени щети на същото, като:  

 при доказана индивидуална вина възстановява в пълен 
размер повредата в натура; 

 вписва повредите в кабинета в „Дневник за установяване 
на повреди” веднага след констатирането им и следи за 
тяхното отстраняване; 

22.Изисква от обучаваните ученици ежечасно да носят 
утвърдените учебници, тетрадки, ученически книжки. 



 11 

Периодично да проверява тетрадките, като удостоверява 
това с рецензия от проверката, подпис и дата. 

23. Проверява системно знанията на учениците и вписва 
оценките в дневника на класа, ученическата книжка, 
личния учителски бележник, в деня на изпитването. 
Оценките са само цели числа, без допълнителни символи; 
води в личния си учителски бележник отсъствията на 
учениците. 

24.Задава и проверява системно домашни работи, като ги 
регистрира в дневника на класа. 

25.Удостоверява с подписа си в дневника на класа 
провеждането на всеки учебен час, както и своевременно 
нанася всички закъснения и отсъствия на учениците в 
дневника/в началото на часа/; при самоволно напускане 
на часа от ученик записва в графата “Забележки” текста 
“№.......самоволно напусна часа”; при напускане на часа от 
ученик по уважителни причини, записва в графата 
“Забележки” текста “№....... напусна часа поради 
.................(записват се причините за напускане) 

26. Внася дневника в клас и го връща в учителската стая най-
късно 5 минути след края на часа или го поверява на 
ученика от класа, който отговаря за дневника. Името на 
отговорника трябва да е записано в дневника. При делене 
класа на групи дневникът остава в учителската стая и 
след часа всички учители нанасят информацията. 
Вземането на дневника от учителската стая преди първия 
час и връщането му в учителската стая след последния 
час, но не по-късно от 16 ч., задължително се извършва от 
учител. При липса на дневника уведомява директора. 

27.При бягство на целия клас вписва в дневника отсъствията 
на класа и забележка в графа "забележки"; писмено 
уведомява училищното ръководство и класния 
ръководител; вписва темата за деня в материалната 
книга. На следващия час изпитването е върху пропуснатия 
материал. Учениците могат да попълнят пропуските, като 
посетят консултациите по график. При констатиране на 
подбудител се уведомява класният ръководител и 
училищното ръководство и се подготвя процедурата за 
налагане на наказание на подбудителя. 
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28.Да бъде на разположение в училището и изпълнява 
възложените задачи от ръководството в рамките на 
работния ден, когато през ваканцията не е в отпуск. 

29.Да дежури на входната врата и в коридора по график, 
утвърден от директора, като  задълженията му са: 
1) дежурният учител на входа да бъде в училище в 7.15 ч.; 
2) да изисква лична карта на ученика и ученическа книжка 

от всеки ученик при влизане в училище 
3) да спазва обявения график за дежурство, да осигури 

дежурни ученици и да бъде на разположение през 
междучасието;  

4) да прави забележки по повод негативните явления в 
коридорите и учебните кабинети; 

5) да следи дали дежурните ученици изпълняват 
задълженията си; 

6) да реагира своевременно на сигналите на дежурните 
ученици; 

7) да докладва на ръководството и регистрира повредите 
в „Дневник за установяване на повреди”;  

30.☛ Да бъде класен ръководител, ако е определен със 

заповед на директора, като задълженията му са: 
1) Да организира и провежда часа на класа. 
2) Да организира и провежда допълнителен час на 

класа по утвърден от директора график за 
индивидуална работа с родителите и водене на 
училищната документация. 

3) Да води задължителната училищна документация. 
Контролира правилното водене на ученическите 
книжки чрез вписване на препоръки и три пъти в 
учебен срок вписва в тях отсъствията от учебни 
часове. 

4) ☛ Единствено класният ръководител има 

право да извинява отсъствията на учениците в 
дневника на класа, като съхранява 
медицинските бележки, копия от 
уведомителните писма и други оправдателни 
документи и носи отговорност за това. 

5) При изчезване на дневника на класа,  оформя нов, като от 
ученическите книжки, учителските бележници, възстановява 
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цялата информация и го поднася за заверка на директора 
не по-късно от една седмица. 
6) Един месец преди приключване на срока, писмено 
докладва на директора застрашените от отпадане ученици, 
причините и извършените до момента дейности. Изпраща и 
регистрира в дневника на класа уведомително писмо до 
родителите. 
7) Да диагностицира състоянието на паралелката и 

отделния ученик и организира адекватни 
възпитателни дейности.  

8) Да планира, организира и провежда дейности с 
учениците и родителите им, целящи изграждане на 
ученически колектив. 
9) Да реализира постоянна връзка с родители и 

социалната система. Организира изпълнението на 
решенията на Педагогическия съвет, Училищното 
настоятелство, Ученическия съвет и училищното 
ръководство. 

10) Да запознава учениците и родителите с Правилника 
на училището, учебните планове по съответните 
професии и нормативните разпоредби със 
задължителен характер срещу подпис; 

11) Да провежда начален и периодичен инструктаж (след 
всяка ваканция) и го регистрира според 
изискванията. 

12) Да работи за подобряване на условията на труд в 
кабинета на класа и поддържа информационно 
табло. 

13) Да организира застраховането на учениците. 
14) Да осигурява организирането, провеждането и 

контрола на дежурство в класната стая и по 
коридорите 

15) Да организира, напътства и контролира 
реализирането на ученическото самоуправление.  

16) Да организира и мотивира учениците за дарителски 
кампании;  

17) Да проследява реализацията на учениците до 5 
години след завършване на училището и я 
отразява в съответната Книга за реализацията. 

18) При възникнал инцидент (пътно-транспортно 
произшествие, битова злополука, нарушение на 
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обществения ред или др.) с ученик от училището, 
своевременно уведомява училищното ръководство в 
писмен вид, а ръководството уведомява РУО  -
Пазарджик. 
19) При конфликтна ситуация: 

 Между ученици:  
В съответствие с педагогическата си компетентност 
при пораждане на конфликтна ситуация, търси 
подходящи методи и средства за нейното затихване 
до минимум. При особено тежки ситуации писмено 
уведомява ръководството на училището. 

 Между ученици и учител:  
Запознава училищното ръководство. 

Чл.28.          ☛☛  Учителят няма право да: 

1. нарушава правата на ученика, унижава личното му 
достойнство и да прилага форми на физическо и 
психическо насилие върху него;  

2. отстранява ученика от учебен час или от извън урочни и 
извънучилищни дейности по субективни причини; 

3. под никакъв предлог да оставя ученици сами в 
класната стая, компютърен кабинет, лаборатория, 
физкултурен салон.  

4. извършва образователни услуги на ученици, които се 
обучават или ще полагат изпит в училището, в което 
преподава; 

5. учителят и други лица, които участват при изготвянето 
на темите или задачите за приемните изпити, както и при 
оценяването на тези изпити, не могат да извършват 
образователни услуги на ученици във връзка с 
подготовката за кандидатстване ; 

6. ползва мобилен телефон по време на учебните занятия; 
7. извършва религиозна и политическа пропаганда; 
8. отклонява и освобождава ученици от занятия без 

разрешение от ръководството; 
9. променя седмичното си разписание, отменя редовни 

учебни занятия, променя графика на писмени 
изпитвания и класни работи, променя графика за 
допълнителен час на класа или консултации, без 
разрешение от ръководството. 
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10. споделя с ученици, родители и граждани 
разискванията от заседания на ПС и мнението на 
колегите си по поведението и успеха на учениците, 
както и по други въпроси, представляващи 
конфиденциална информация, изнася учебно-
технически средства и инвентар извън училище, без 
знанието и разрешението на директора. 

11. изпраща учениците през време на учебен час за 
помагала или лични услуги, пуши пред учениците и 
се храни в учебен час. 

12. Допуска в работата си пряка и непряка 
дискриминация, основана на пол, народност, етническа 
принадлежност, религия и здравословно състояние. 
Учителите, съзнателно подпомогнали извършването на 
актове на дискриминация, носят отговорност по силата 
на закона за защита срещу дискриминацията. 

☛ Раздел 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И 

ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ 

Чл.29     ☛  Завеждащ  административната дейност 

подпомага директора при организирането и контрола на 
административно-стопанската работа в училище. 

 

1. Организира и контролира: 

1.1. Воденето и съхраняването на документацията по 
трудовоправни отношения с персонала. 

2. Осигурява: 

2.1 Училищната и учебната документация и носи отговорност за 
съхраняването й. 

☛ Основни длъжностни задължения: 

1.  Получава постъпващата кореспонденция за директора на 
училището, систематизира я в съответствие с установения ред 
и я предава за разглеждане. 

2.  Контролира сроковете на изпълнение на материалите, 
определени от директора за вземане на отчет. 
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3.  Предава и получава информация по приемно-предавните 
устройства, организира телефонните разговори на директора, 
приема и изпраща факсове.  

4.  Приема и предава документи за подпис от  директора .   

5.  Осигурява повикването на учители при училищния директор 
и прием на външни посетители в съответствие с установения 
ред. 

6.  Води заповедната книга – осигурява своевременно 
запознаване на лицата, определени за изпълнението на 
съответната заповед и докладва на директора.  

7.  Води входящия и изходящия дневник и осигурява тяхното 
съхранение. 

8.  Подготвя служебните бележки, удостоверенията за 
преместване и приемане на учениците.  Отговаря за книгата за 
подлежащите на задължително обучение ученици. 

9. Приема документи за назначаване на  персонала  във 
фирмата. Отговаря за личните дела на служители и учители. 

10.  Прави ксерокопия на документи необходими на директора . 

☛ Организационни връзки и взаимоотношения: 

1.   Длъжността е пряко подчинена на училищния директор. 

2.   При изпълнение на длъжността се осъществяват 
организационни връзки и взаимоотношения с всички работници 
и служители в учебното заведение. 

3.   Осъществява контакти с ръководители и специалисти от 
други учебни заведения, ведомства и организации по линия на 
получаване и предаване на информацията. 

 

 Чл.30 .Чистачът отговаря за своевременното почистване и 
проветряване на поверените им помещения. Ежедневно от 
10.30 до 11.00 ч. почистват спортните площадки и района извън 
сградата, а от 11.00 до 11.30 – дезинфекцират коридорите на 
учебните сгради/след голямото междучасие /.  
 Чл.31 .Дежурният на портала и охраната следят за 
влизането на чужди лица в сградата на гимназията, като за 
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всеки посетител изискват легитимация и след записване на 
личните му данни го допускат в сградата, като му съдействат 
или придружават до мястото, което иска да посети. 
Чл.32 Работниците и служителите от административно-
помощния персонал не могат да напускат работното си място 
без разрешението на  прекия си ръководител и разрешението 
на директора. 

   Чл 33. За повреди на училищното имущество, кражба по 
нехайство и слаба бдителност от страна на помощния персонал, 
щетите се възстановяват от служителите, а виновните се 
наказват според разпоредбите на КТ. 
 Чл.34.Чистачът е длъжен да уведоми домакина за всички 
констатирани нередности на училищното имущество и ги 
регистрират в “Дневник за установяване на повреди”. Следят 
повредата да бъде отстранена в срок от една седмица. 

Чл.35. Чистачът е длъжен да разполага с ключове за стаите, 
за които отговарят, за да отключват и заключват вратите при 
нужда. Упълномощеният чистач е длъжен да заключва 
учителската стая в края на работния ден и отключва в началото 
на деня, като води надлежно книгата за дневниците. 

Чл.36.Чистачът ежедневно полага грижи за цветята в района, 
за който отговаря и поддържа зелените площи в и около 
двора на училището. При необходимост, чистача боядисва или 
лакира училищния инвентар,  извършват други дейности, 
възложени от ЗАС или училищното ръководство.. 
По време на междучасията чистача  е длъжен  да обхожда 
районите си.  
 

Чл.37.  ☛ ☛ ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА   Домакин на 

училището 
 

1. ☛ Организира и контролира : 

1.1 Работата и изпълнението на задачите по този 
правилник на  : чистачите в училището,работника по  
на МТБ и на огняра. 
   1.2 Снабдяването на училището с необходимата 
организационна техника и материали 
  1.3 Изпълнението на текущите и основни 
ремонти,разширяването и обогатяването на МТБ . 
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 1.4 Учебния процес с необходимите учебници,учебно-
технически средства,пособия и др.,след съгласуване с 
учителите. 
   1.5  Изпълнението на изискванията по противопожарна 
охрана и хигиена на труда.    
 1.6   Взаимоотношенията на училището със социалната 
инфраструктура/спонсориране,помощи,дарение и др. /  
1.7 Приема вноските  от родителите и учениците за 

плануване в обедното хранене на ПИГ 
1.8 Изпълнява и други конкретно възложени задачи, 

свързани с  длъжността,която заема. 
 

☛ ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
1 В ежедневната работа домакинът е подчинен на 
директора на училището. 
2. При изпълнение на работата взаимодейства със ЗАС на 
училището,дежурните учители,ученици  

 

Чл.38 ☛  Длъжността  Огняр   е  с  код  и  шифър  

съгласно  Националния  класификатор  на  професиите  
8162 2004 
 
Основна  задача  на  служителя:      Да  се  грижи  редовно  
за  отоплението  на  училището , да  носи  отговорност  за  
приемането  , съхраняването  и  изразходването   на  
горивото  за  парно  отопление, да  поддържа  в  отлично  
техническо  състояние  парните  котли , горелките  и  
цялата  парна  инсталация  в  сградата  , да  спазва  
трудовата  дисциплина ,  ни , да  изпълнява  други  
задължения , възложени  от  директора на училището  и  
домакина. 

                  ☛  ОСНОВНИ   ЗАДЪЛЖЕНИЯ : 

             1.Извършва  подготвителна  работа  по  парокотелното  
помещение ,   зарежда  с  гориво  дневния  резервоар  ,  
проверява  изправността  на   техниката  и  затопля  
помещенията  преди  идването  на  ученици и учители на  
работа. 
            2.Изпълнява  ремонтни  работи  на  котлите ,  
автоматиката  ,     отоплителната  инсталация .,   
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            3.Приема  , подписва , съхранява   и  носи  пълна  
материална  отговорност  за  полученото    гориво  за  парно  
отопление . 
            4.Почиства  работната  площадка  и  изхвърля  
отпадъците  на  определените  места. 
              5..Изпълнява  и  други  конкретно  възложени  задачи    от  

Директора на училището и домакина , свързани  с  длъжността. 

Чл.39. ☛ Охранителят  има следните задължения:  

 Опазва учениците, учителите и персонала от 
посегателства върху тях в района на охранявания обект;  

 При подаден сигнал за престъпно действие или инцидент 
се намесва незабавно за пресичането му;  

 Осъществява охрана на училището, като извършват 
наблюдение и на прилежащия към него район. При 
забелязване на подозрителни лица незабавно уведомява 
директора на училището или ЗАС.  

 Наблюдава училищния двор и при наличие на нарушаване 
на обществения ред, предприемат действия, определени 
от правомощията им, за предотвратяване на нарушението. 
При необходимост сигнализира органите на полицията за 
взимане на отношение; 

 Осъществява определения от училищното ръководство 
пропускателен режим в училището;  

 Не допуска  достъпа на външни лица в сградите без 
разрешение на училищното ръководство;  

 Пресича  престъпно посегателство срещу общинската 
собственост;  

 Сигнализира  училищното ръководство за забелязани 
нарушения от страна на ученици и други лица /явяване в 
нетрезво състояние, внасяне на алкохол и други забранени 
вещества/ за вземане на съответните административни 
мерки;  

 Оказва съдействие на лица пострадали при произшествия 
или престъпления в района около охраняваното училище;  
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 При пожар и природни бедствия осигурява  реда 
и съдейства  на ръководството на учебното 
заведение за осъществяване на евакуацията на хората.  

Чл.40   ☛  РАБОТНИКА ПО ПОДДРЪЖКА НА МТБ 

1. Извършва дърводелски ремонти – подмяна на 
брави,секрети и др.. 

2. Ремонтира и подменя водопроводни кранове на мивките и 
в санитарните възли. 

3. Извършва ремонтни работи по подържане на учебните 
кабинети,учебните сгради и училищния двор. 

      4.   Изпълнява  и  други  конкретно  възложени  задачи    от  

Директора на училището и домакина , свързани  с  длъжността. 

 

☛   Раздел 5. РАБОТНО ВРЕМЕ И НЕГОВОТО 

ИЗПОЛЗВАНЕ 

Чл.41 Директорът договаря и установява за някои категории 
работници и служители дежурство по установен график. 
Чл.42 Директорът осигурява обедна, сменна, междудневна и 
седмична почивка на персонала по условията и реда, 
предвидени  в КТ. 
Чл.43 Директорът си запазва правото да променя със заповед 
продължителността или променливостта на границите на 
работното време на някои категории служители, ако възникне 
необходимост, при условията, предвидени в КТ. 

Чл.44 ☛ Забранява се през работно време:  

(1) да се отклоняват учителите и служителите от тяхната 
непосредствена работа; 

(2) да се  организират синдикални или политически 
събрания, заседания, съвещания  и други; 

(3)  да се освобождават учениците  от  учебен час  
преди да е бил звънецът   

Чл.45 В училището се води присъствен дневник. През учебно 
време в него регистрират всяко влизане и напускане на 
сградата – непедагогическия персонал и педагогическия с 
целодневна организация. Отразява се и причината на излизане 
през работно време. През ваканциите в дневника се 
регистрират всички работещи учители. 
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☛ ☛ 5.1.  Работно време на  учителите 

Чл.46 Продължителността на работното време е 8 (осем) 
часа при петдневна работна седмица. След изпълнение на 
нормата за задължителна преподавателска заетост за деня и 
участия в останалите предварително регламентирани 
задължителни форми: Педагогически съвет, родителски срещи, 
методически сбирки, възпитателна дейност, консултации с  
ученици и родители по утвърден график, както и за изпълнение 
нарежданията на директора или помощник-директора, 
учителите са свободни да бъдат извън училище. Когато няма 
учебни занятия, учителят извършва дейности по повишаване на 
квалификацията си, по ремонт и поддръжка на наличната МТБ, 
обогатяване с дидактически и нагледни материали, планиране 
на дейността си, участие в общоорганизирани дейности или 
конкретни нареждания на или директора. 
Чл.47 Обучението в СУ”Св.св. Кирил и Методий” - Стрелча 
се води на една смяна. Учебните занятия започват от 7.30 ч. 
и завършват в 13.30 ч.Занятията при ПИГ започват 13.30 
часа и завършват в 18.30 часа 

  В обедната почивка за желаещите ученици сне подсигурява 
обедно хранене  под ръководството  на дежурен възпитател. 

Чл.48 Учебните занятия се провеждат по седмично разписание, 
утвърдено от директора. Без негово разрешение не се нанасят 
промени в разписанието. 
Чл.49 Всеки учебен час започва и завършва с биене на звънец. 
Нарушаването  на работата в часа е забранено.  
Чл. 50 След края на третия час се провежда удължено 
голямо междучасие от 25 мин., което се използва за 
свободни занимания, закуски и др. от ученици и учители, с 
изключение на дежурните. 
Чл.51 Учебният час е с продължителност 45 мин.С разрешение 
на  Началника на РУО Пазарджик учебният час може да бъде с 
продължителност 40 мин. 
Чл.52 Извънкласната работа се провежда по разписание, 
одобрено от директора. 
Чл.53 Учителите се явяват на работа най-малко 15 мин. преди  
да започне учебният им час. 
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☛ 5.2. Работно време на директора,  зам.директор по АСД 

и счетоводител 

 
Чл.54 (1) Работното време на директора  е от 7.00 до 17.00ч. 
Обедната почивка е от 12.00 до 14.00 ч. При отсъствие на 
директора същият се замества от заместник директора по АСД 
или  назначен със заповед учител . 
  (2) Работно време на зам.директора по АСД е от 8.00 до  
17.00часа с обедна почивка от12.00 до 13.00 часа 
  (3). Работното време на счетоводителя е от 8.00 до 17.00 с 
обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа 

☛ 5.3. Работно време  на  ЗАС и домакина на училището 

             От  7.45 часа до 12.00 часа и от 13.30 часа до 17.15 

часа.Обедна почивка- 12.00 – 13.30 часа 
  
Чл. 55 Работното време на огняра и работника по поддръжката 
на МТБ  e от 8.00 до 17.00 часа с обедна почивка от 12.00 до 
13.00 часа  
/ По време на отоплителния сезон работното време на 
огняра   и работника по поддръжка на МТБсе определя със 
заповед на директора на училището/  

Чл.56. Работно време на  невъоръжената охрана, чистач. 

 
Чл.57 Чистачът работи редовна смяна от 7.00 до 19.00 ч.;  
преди обедната почивка е от 8.15 до 8.30, а обедната -  от 12.00 
до 16.00 ч. с даване на дежурство определено със заповед 
на директора на училището – за Първа смяна -7.15 – 13.00 ч.  
                       За Втора смяна – 13.00 – 18.15 часа  
 Чл.58 През неучебните работни дни (ваканции и др.) 
чистачи са с работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч., почивка от 
12.00 до 13.00 часа. 
Чл.59 Невъоръжената охрана   работи от 7.30 до 16.00 часа, 
почивка от 11.30 до 12.00 часа. 
 

 ☛  5.4 Работно време на медицинска сестра в училището 

 Сутрин от 8.00 до 16.30 часа с обедна почивка от 12.00 до 
12.30 часа 
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☛ Раздел 6. ОТПУСКИ. 

Чл.59 Въпросът с видовете отпуски, ползването и прекъсването 
им се урежда, съгласно КТ, чл. 155 – 178. 
Чл. 60 Ползването на отпуските се извършва по реда, 
установен в КТ и Наредбата за работното време, почивките и 
отпуските. 
Чл.61 Конкретните размери на отпуските по чл. 155, ал. 2 са 
съобразно установените в КТ и КТД за системата на средното 
образование, както и индивидуалните трудови договори. 
Председателите на синдикалните организации са длъжни да 
представят списъци на членовете на организацията два пъти в 
годината – до 30.06. и до 30.11. За присъединилите се членове 
списък представя председателят на училищната комисия.  
Чл.62 Графикът за отпуските се изготвя от работодателя. 
Чл.63 Всеки учител, служител или работник, който има най-
малко 8 (осем) месеца трудов стаж, придобива право на платен 
годишен отпуск, който  се ползва с писменото разрешение на 
директора. 
Чл.64 Работникът или служителят използва платеният си 
годишен отпуск до края на календарната година, за  която се 
отнася. 
Чл.65 Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през 
ваканциите, като по изключение, когато важни причини налагат 
това, може да се ползва и през учебно време, същият се ползва 
до края на учебната  година, за която се отнася.  

 

☛☛  Глава четвърта : Стимулиране и наказания, 

нарушения на трудовата дисциплина (гл.Х от КТ) 

Раздел 1. Стимулиране на учители и служители 

Чл.66 Ръководството на училището поощрява като награждава 
и предлага за награди учители пред висшестоящи органи и 
училищното настоятелство за съзнателно изпълнение на 
служебните им задължения и постижения в учебно-
възпитателната работа. Моралните и материални награди се 
регистрират в регистрационна книга на наградите, с реквизити: 
име, специалност, учебна година, постижение, награда. 
Поощряването с материални награди се финансира от 
Училищното настоятелство или от спонсори. 
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Чл. 67 Ръководството на училището поощрява служители и 
работници като ги награждава с морални и материални награди 
за съзнателно изпълнение на служебните им задължения. 

Раздел 2.  Нарушения на  трудовата дисциплина 

Чл.68 Виновното неизпълнение на трудовите  задължения е 
нарушение на  трудовата дисциплина. 
Чл.69 Нарушителят се наказва с предвидените в  КТ 
дисциплинарни наказания, независимо от имуществената, 
административно-наказателната, или наказателната  
отговорност, ако такава се предвижда. 

☛ Чл. 70 Нарушенията на трудовата дисциплина са: 



закъснение, преждевременно напускане на работа или 
не уплътняване на работното време; 

явяване на работа в състояние, което не позволява 
изпълнение  на служебните задължения; 

неизпълнение на възложената  работа, неспазване на 
техническите и технологичните правила и длъжностната 
характеристика; 

неспазване правилата за здравословни  и  безопасни 
условия на труд; 

неизпълнение на законните нареждания на 
работодателя; 

злоупотреба с доверието и уронване доброто име на 
училището, както и разпространяване на поверителни за 
училището и работещите в него лица  

неизпълнение на други трудови задължения, 
предвидени в закони и други нормативни актове, в 
правилника за вътрешния трудов ред, в колективния  трудов 
договор ред или определени при възникването на трудово 
правоотношение.

Чл.71☛  Дисциплинарните наказания, според КТ, раздел 

III, чл. 186 – 199, са: 

 забележка; 

 предупреждение за уволнение; 

 уволнение  
Чл.72 За едно и също нарушение на трудовата дисциплина 
може да се наложи само едно  дисциплинарно наказание. 



 25 

Чл.73 Дисциплинарно уволнение се налага съгласно чл. 190 от 
КТ. 
Чл.74 Дисциплинарните наказания се налагат от директора на 
училището. 
Чл.75 Директорът  е  длъжен преди налагане на дисциплинарно 
наказание да изслуша учителя, служителя или работника, и/или 
да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени 
посочените доказателства. 
Чл.76. Дисциплинарно наказание  се  налага с мотивирана 
писмена заповед, в която  се посочва  нарушителят, 
нарушението и  кога е извършено, наказанието и законният 
текст, въз основа  на който се налага. 
Чл.77  Заповедта за  дисциплинарно наказание се връчва 
срещу подпис на учителя, служителя или работника, като се 
отбелязва датата на връчването. При  невъзможност   тя да 
бъде връчена, същата се изпраща с препоръчано писмо с 
обратна разписка. 
Чл.78 Наложените  дисциплинарни наказания могат да бъдат 
обжалвани от учителя, служителя или работника по 
административен ред пред  висшестоящия  орган  и съдебните 
органи. 
Чл.79  Административните актове на директора могат да се  
отменят от Началника на РУО –Пазарджик /чл.259 ал.2 т5 от 
ЗПУО /. 
Чл.80  Директорът  или непосредственият ръководител може да  
отстрани временно  от работа учител, служител или работник, 
който се явява в състояние, което не му позволява да 
изпълнява трудовите си задължения, който употребява през 
работно време алкохол или друго силно упойващо средство. 
Чл.81 За времето, докато трае отстраняването, учителят, 
служителят или работникът не  получават трудово 
възнаграждение. 

Раздел 3.  Имуществена отговорност 

Чл.82 Имуществената отговорност на директора, учителя, 
служителя или работника се регулира от КТ, гл. 10, чл. 200 – 
212. 
Чл.83 Инвентарът се зачислява на учителите и служителите от 
домакина на училището  срещу подпис. 
Чл.84 Персоналът, ползващ  материалната база, възстановява 
по пазарни цени нанесените имуществени вреди. 
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Чл.85 Лицата извършили умишлени повреди се наказват 
дисциплинарно. 
Чл.86 При прекратяване на трудовите правоотношения се 
представя обходен лист по определен образец. 
Чл. 87 За всички помещения в училището  се съхраняват 
ключове както следва: 

 при портиера и чистача – за всички  общи помещения 
 при директора – в запечатани и надписани пликове за 

всички помещения, кабинети, складове, канцеларии, 
лаборатории, физкултурен салон.  

☛ Глава  пета : Документация, документооборот, архив 

  
Чл.88 Задължителната документация в училището се води,  
съхранява  и архивира, в съответствие със заповед на 
директора, издавана ежегодно не по-късно от 30.09. на 
основание на Наредба 4 за документите в системата на 
Народната просвета. 
Чл.89 Ежегодно, не по-късно от 20 януари,  счетоводителя 
актуализира Наредбата за документ оборота и запознава 
длъжностните лица срещу подпис. 
Чл.90 Книга по чл. 408 от КТ – съхранява директора; 
Чл.91 Книги в съответствие с Правилника за здравословни 
и безопасни условия на труд -  водят се от съответните 
отговорници и се съхраняват при директора, както и в 
съответните работилници, лаборатории, кабинети, физкултурен 
салон; 
Чл.92 Книги за регистриране на: издадени трудови книжки, 
трудови договори, допълнителни трудови споразумения – води 
и съхранява ЗАС. 
Чл. 93 Книга за отпуските – води и съхранява от директора. 
Чл.94 Входяща документация: 

1. Ежедневно чистачът взема пощата от пощенския клон и 
я предава на ЗАС 

2. Два пъти седмично ЗАС  взема пощата от РИО 
3.  Най-малко два пъти дневно ЗАС проверява 

електронната поща на училището и отпечатва 
необходимите материали. 

4. ЗАС завежда документацията във входящ дневник, 
реализира сроков контрол; 

5. Директорът разпределя документацията; 



 27 

6. ЗАС размножава документацията в необходимия  брой и 
я предоставя на съответните лица за изпълнение чрез 
личния класьор в учителската стая, поддържа 
информационните табла за учители, ученици и 
родители. 

Чл.29. Изходяща документация: 
1. Изготвените документи от съответните длъжностни 

лица се представят за съгласуване на прекия 
ръководител; 

2. Съгласуваните документи се представят за 
утвърждаване на директора от съответния 
ръководител; 

3. ЗАС извежда в изходящ дневник и подпечатва 
документацията, осигурява изпращането до 
получателя, съхранява оригинален екземпляр в 
класьора “Изходящи писма”. 

Чл.95  Учебни планове, програми, указания се завеждат с 
инвентарен номер в библиотеката, където се съхраняват. Копия 
от съответната учебна документация се предоставят и 
съхраняват от директора,  учители.  
 Чл.96  Планираща и организираща документация: 

1. В училището се изготвя годишен план, приема се от ПС, 
съхранява се при директора; 

2. Ежеседмично се изготвят оперативни планове, които се 
съхраняват при директора  и се поставят на 
информационното табло в учителската стая; 

3. Годишни разпределения на учителите – изготвят се до 
20.09., съгласуват се  и се утвърждават от директора до 
30.09., ако няма други конкретни указания. Учителите 
периодично актуализират годишните си разпределения 
като преструктурират учебното съдържание. 

Чл.97  Документи по изпити: 
1. Заповеди – издават се от директора; 
2. Конспекти  и изпитни билети – изготвят се от 

предметни комисии по учебни предмети и 
направления,  утвърждават се от директора, 
екземпляр се съхранява  при директора; 

Чл.98  В училище се поддържат информационни табла: 

 за учители – в учителската стая; 

 за ученици и родители – информационния офис  
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Глава шеста :ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В 
УЧИЛИЩЕТО 

Чл.99  За всяка учебна година директорът определя 
със заповед лицата,които го заместват и отговарят за 
воденето и съхранението на задължителната документация 
в училище 

 
 
 

☛ ☛ ГЛАВА седма : УЧИТЕЛСКИ И ВЪЗПИТАТЕЛСКИ 

ДЛЪЖНОСТИ 
Чл.100 Учителските длъжности в училището са : 
        1.Учител                                
    2..Старши учител               
    3.Главен учител 
 

УЧИТЕЛИ  ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС 
Чл.101. Длъжности : 
       1 Учител 
       2. Старши учител   
       3.Главен учител 
       Чл.102. Права на УЧИТЕЛИТЕ В ЦОУП. 

               1. Има право да бъде председател или член (или квестор) на комисия по 
                       провеждане на поправителни, приравнителни изпити или изпити за промяна на 
оценката, 
                   както и на ученици на самостоятелна форма на обучение, съобразявайки се от това 
задължения.  
               2. Има право да бъде квестор на комисия по провеждането на ДЗИ и приемни изпити 
                         след завършен VІІ клас.                   
                  Ползва придобивките, договорени в КТД ( при условие, че е член на синдикална 
организация).  
               3. Получава своевременно трудовото си възнаграждение, средствата от фонд СБКО, 
                          парични награди и работно облекло. 
               4. Ползва платен и неплатен годишен отпуск след писмено разрешение на директора.  

 

Чл.103 Отговорности на учителите в ЦОУП: 
               1. Работи за изучаване на индивидуалните особености на учениците.  
               2. Следи за здравното състояние на учениците и контролира спазването  на           
здравно-хигиенните норми и изисквания по време на самоподготовката. 
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               3. Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалните особености на 
всеки ученик. 
               4. Грижи се за живота и здравето на учениците по време на самоподготовката,  
                      организирания отдих и спор. 

5. Грижи се за състоянието на материалната база която ползва. 
               6. Отговорен е за виновно неизпълнение на професионалните си задължения и  
                      за нарушаване на трудовата дисциплина съгласно КТ. 

               7. Отговорен е за щети, нанесени от ученици по  време на провеждане на организиран 
отдих 
                            и по време на  провеждане на самоподготовка. 
       Чл. 104 Задължения на учителите в ЦОУП. 
               1. Идват навреме в училище и спазват утвърденото им работно време. 
               2. До приключване на редовните учебни занятия за деня подпомагат  
                      дежурните учители през междучасията. 
               3. Ежедневно провеждат консултации с преподаващите учители и обсъждат  
                            възложените от учителите задачи.  
               4. По утвърден график наблюдават организирания отдих в стаята за отдих за 
                         учениците на целодневна организация на учебния ден.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

☛☛ ☛  ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ 
Чл. 105  Дежурните учители са длъжни. 

- да спазват утвърдения от директора график за дежурство; 
- да идват 30 минути преди започване на учебните занятия за установяване  

състоянието на училищната база;   
- носят отговорност за реда и дисциплината в училищната сграда и училищния двор; 
- напускат последни училището след приключване на учебния процес. 

 

ГЛАВА осма : 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
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Чл. 106. Педагогическия и непедагогическия персонал имат право на участие в 
квалификационни форми, на професионално развитие и методически изяви. 

  

ГЛАВА девета  : 
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Чл. 107. Трудовото възнаграждение в училище се изплаща чрез дебитна карта на всеки 
служител  

                        и работник по банков път всеки месец на два пъти, както следва: 
         - аванс до 15 число на текущия месец; 
         - заплата до 30 число на текущия месец. 
Чл. 108. Размерът на трудовото възнаграждение се определя с Вътрешни правила за работната 

заплата. 
 

ГЛАВА десета : 
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Чл. 109. Директорът на училището е длъжен да осигури здравословни и  
                  безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, като: 
         1. разработи и утвърди правила за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд; 
         2. утвърди правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд; 
         3. провеждането на видовете инструктажи се извършва от счетоводителя    с 

педагогическия и непедагогическия персонал и с учениците от класните ръководители;  
         4. осигури санитарно-битово и медицинско обслужване на персонала. 
Чл. 110. Директорът взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в  
                       училището, уведомява съответните органи по надлежен път. 
Чл. 111. Всички членове на колектива са длъжни да спазват утвърдените правилници, 
                      наредби, указания, инструктажи свързани с безопасните условия на труд в 

училището. 
Чл. 112. За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане 
   на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в училището са 

изградени:  
         1. Комитет по охрана на труда. 
         2. Комисия по БДП. 
         3. Комисия за защита при природни бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове 
                     и усложнена зимна обстановка.   

  

ГЛАВА единадесета 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Чл. 113. С прекратяването на трудовия договор престава да съществува трудовото 
правоотношение. 
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Чл. 114. Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазването разпоредбите на 
КТ.  

Чл.115. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора, 
                          в която е отразено основанието въз основа на който става 

прекратяването. 
Чл. 116. Обезщетенията при прекратяването на трудовия договор се изплащат съгласно 

разпоредбите на КТ. 
  

 

 

 

 

 

ГЛАВА дванадесета: 
ОХРАНИТЕЛЕН И ПРОТИВОПОЖАРЕН РЕЖИМ 

        Чл.116. Дежурния прислужник пропуска външни лица в училището след представяне  
                            на лична карта и записване в тетратка за пропускателен режим. 
        Чл. 117. Всеки член на колектива в ежедневната си работа се задължава стриктно да  
                              спазва противопожарните правила и следи за тяхното изпълнение от други 
лица. 
         Чл.118. След приключване на работния ден всички електрически уреди и осветителни тела  
                         се изключват (без определеното дежурно осветление). 

Глава тринадесета :ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ     

   Чл.119 .Основна цел на длъжността: 

Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора при 

управлението и контрола на образователната дейност в училището. 

 Чл.120. Подчиненост, връзки и взаимодействия: 

Заместник-директорът по учебната дейност е подчинен на директора 

на училището и изпълнява възложени от него задачи. Взема решения, 

свързани с учебната дейност и произтичащи от изпълнение на преките 

му задължения. Контактува с ученици, родители, педагогически 

специалисти, служители, длъжностни лица, членове на обществения 

съвет, училищното настоятелство, представители на институции. 

 Член 121.Основни функции 

Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора на 

училището при управлението и контрола на образователната дейност, 

като: 
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1. участва в разработването на стратегия за развитие на училището 

и етичен кодекс на училищната общност; координира и участва 

пряко в изготвянето на училищните учебни планове и 

вътрешните за училището документи – правилници, правила, 

програми, планове, механизми и др.; създава организация и 

осъществява контрол по изготвяне и спазване на учебните 

програми за разширена подготовка/ЗИП и допълнителна 

подготовка/СИП от учителите по съответните учебни предмети и 

годишните тематични разпределения, както и по отношение на 

планирането на образователния процес; 

2. участва в разработването на Списък-образец № 1 на училището 

като сведение за дейността на институцията за учебната година и 

координира дейността на длъжностните лица, свързана с 

работата в Националната електронна информационна система за 

предучилищното и училищното образование; участва в 

разпределението на задължителната норма преподавателска 

работа на педагогическите специалисти, работещи в училището; 

3. организира изготвянето и контролира спазването на седмичното 

разписание; 

4. участва в дейностите на училищно ниво, свързани с училищния 

прием, държавния план-прием и допълнителния прием; 

5. осъществява системен контрол върху образователния процес и 

дейността на педагогическите специалисти в училището; участва 

в създаването на условия и упражнява контрол по прилагането и 

спазването на държавните образователни стандарти; 

6. изпълнява организационни и координационни дейности на 

училищно ниво, насочени към обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, в т.ч по Механизма за съвместна работа на 

институциите; 

7. организира и координира дейността в училището, насочена към 

предоставянето на обща и допълнителна подкрепа на учениците; 

създава условия за ефективна работа и контролира дейността на 

екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците; 

съгласувано с директора на училището взаимодейства с РУО, 

регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
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образование, центрове за подкрепа за личностно развитие и др. 

във връзка с оказването на подкрепа за личностно развитие на 

учениците в училището; 

8. организира и контролира дейности, свързани с организирането и 

провеждането на всички видове изпити и външно оценяване в 

училището; 

9. изпълнява организационни и координационни дейности във 

връзка с оценяване на пригодността за прилагане и избора на 

учебници и учебни комплекти по учебни предмети от 

педагогическите специалисти в училището; 

10. участва в процеса на самооценяване на училището чрез 

изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното 

образование с оглед внасянето на подобрения в работата на 

институцията; 

11. участва в процеса на атестиране на педагогическите 

специалисти; 

12. участва в планирането и организацията на 

квалификационната дейност на педагогическите специалисти в 

институцията; 

13. изпълнява възложената му норма преподавателска работа, 

като изпълнява и функциите по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 от 22 

юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

14. участва в дейността на педагогическия съвет на училището, 

изготвя доклади и подготвя проекти на решения, свързани с 

неговата дейност; 

15. координира дейностите и осигурява условия за спазване на 

изискванията при награждаване и налагане на санкции на 

учениците в съответствие със Закона за предучилищното и 

училищното образование, държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование и правилника за дейността на 

училището; 

16. участва в организацията на воденето и съхранението на 

училищната документация, в т.ч в електронен вид и водене на 

информационните регистри на училищно ниво и упражнява 

контрол по спазване на изискванията на държавния 
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образователен стандарт за информацията и документите; участва 

при създаването на условия за спазване на изискванията, 

свързани с приемане, отчитане и унищожаване на документи с 

фабрична номерация; осъществява предварителен контрол по 

изготвянето на документи за преместване на децата и учениците, 

за задължително предучилищно образование, за завършен клас, 

за степен на образование, за професионална квалификация; 

17. участва в реализирането на училищната политика по 

превенция и противодействие на училищния тормоз. Организира 

и координира идентифицирането и провеждането на дейности с 

ученици, насочени към превенция на насилието и преодоляване 

на проблемното поведение, съобразно сферата си на 

компетентност; 

18. участва в организирането и координирането на дейности в 

съответствие с Алгоритъма за взаимодействие между 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование и дирекциите „Социално подпомагане“ по 

отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие 

на децата и учениците; 

19. познава функциите и компетентностите на органите по 

закрила на детето и изпълнява задълженията си към социалната 

система, регламентирани в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

закрила на детето. В случай, че му стане известно, че дете се 

нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция 

„Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на 

детето или Министерството на вътрешните работи. Същото 

задължение има и ако това му е станало известно във връзка с 

упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е 

обвързано с професионална тайна. При идентифициране на 

случаи на насилие и тормоз на деца/ученици в училището 

незабавно уведомява директорът; 

20. подпомага директора при предприемането на мерки за 

предотвратяване на всички форми на дискриминация от страна и 

по отношение на работещите и учащите в училището и спазва 

изискванията на Закона за защита от дискриминация; 

21. оказва съдействие на обществения съвет и на училищното 

настоятелство при осъществяването на тяхната дейност 

съобразно професионалната си компетентност. 
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22. участва в организация на участието на училището в 

национални, регионални и общински програми, стратегии, 

планове и проекти; 

23. изпълнява дейности по проекти и програми, финансирани 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове; 

24. при ползването и обработката на лични данни на ученици 

спазва принципите за законосъобразност и добросъвестност и 

прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение 

на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на 

личните данни; 

25. при изпълнение на служебните си задължения спазва 

определените в Етичен кодекс на работещите с деца стандарти за 

етично поведение, както и приетите морални правила и норми в 

Етичния кодекс на училищната общност; не допуска поведение, 

което може да урони престижа на образователната институция; 

26. изпълнява и други задължения, възложени от директора на 

училището и произтичащи от спецификата на длъжността и вида 

на институцията. 

 

 Член 122.Отговорности на длъжността 

Заместник-директорът по учебната дейност отговаря за: 

o създаването на пълноценни условия за провеждане на 

образователната дейност в училището; 

o организацията и контрола на образователната дейност, 

осъществявана в училището, нейната ефективност и 

ориентираност към резултати; 

o осигуряването на изпълнението на държавните 

образователни стандарти, свързани с образователната 

дейност; 

o подпомагане на директора при формиране и реализиране на 

училищните политики за обхващане, включване и 
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предотвратяване на отпадането от образователната система 

на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците и развитие на техния потенциал, 

изграждане на позитивен организационен климат и 

дисциплина и развитие на училищната общност; 

o организиране и координиране на дейностите в изпълнение 

на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование и алгоритъма за неговото 

прилагане, утвърдени от министъра на образованието и 

науката и въведените на училищно ниво норми и 

изисквания; 

o организиране и координиране на дейностите в изпълнение 

на Алгоритъма за взаимодействие между институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование и 

дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение 

осигуряването на подкрепата за личностно развитие на 

децата и учениците, утвърден от министъра на труда и 

социалната политика и министъра на образованието и 

науката; 

o правилното водене и съхранение на училищната 

документация в съответствие с изискванията на 

нормативните актове; 

o осигуряване на нормални условия за провеждане на 

вътрешно и външно оценяване и всички видове изпити в 

училището; 

o своевременно информиране на директора по въпросите, 

свързани с образователната дейност; 

o познаването и прилагането на действащото 

законодателство, свързано с управлението на 

образователната дейност в училището; 

o създаване и поддържане на професионално портфолио, в 

което отразява постигнатите компетентности в 

съответствие с професионалния си профил; 
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o спазване на Етичния кодекс на работещите с деца, който е 

неразделна част от длъжностната характеристика; 

o спазване на Етичния кодекс на училищната общност и 

поддържането на положителен имидж на училището. 

 

 

Глава  четеринадесета : Преходни и заключителни 
разпоредби 

 
§1 Правилникът  влиза в сила от 15.09.2022 год.  
§2 Правилникът може да се актуализира при промяна на 

трудовото законодателство, Кодекса на труда,  и други 
нормативни документи свързани с организацията на 
дейностите в системата на образованието, при  
сключване на нов Колективен трудов договор и др. 

§3 При поява на ситуации, непредвидени в  настоящият 
правилник, то те се решават съгласно Кодекса на труда, 
Закона за предучилищното и училищно образование , 
Колективния трудов договор  и други действащи 
нормативни документи: закони, правилници, наредби и 
др. 

§4 Запознаването на персонала с настоящия Правилник се 
осъществява  от директора. 

§6  Екземпляри от Правилника се съхраняват при: 

 Директора; 

 ЗАС 

 Учителската стая 
                                                   
М.септември 2022 година                                          
гр.Стрелча                           Директор на СУ – Стрелча 
                                                            ……………../Г.Грозев/ 
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