
 

 

  



2 

 

I. Приобщаващо образование 

 

Чл. 1. Вътрешните правила уреждат осигуряването на приобщаващо 

образование на учениците в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ - гр. Варна, както и дейността 

на училището за предоставяне на подкрепа на личностно развитие на учениците. 

Чл. 2 Приобщаващото образование определя: 

1. условията и реда за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие 

на учениците; 

2. условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците по чл. 187, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) и предоставянето ѝ; 

3. условията и реда за участие на родителя на ученика в процедурата по 

налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 ЗПУО, както и конкретните условия и ред за 

налагане на тези санкции. 

Чл. 3. (1) Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и 

подкрепа на индивидуалността на всеки ученик и на разнообразието от потребности на 

всички ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на 

пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и 

участие на учениците във всички аспекти на живота. 

(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование 

и се реализира в съответствие с принципите в чл. 3, ал. 2 ЗПУО. 

 

II. Подкрепа за личностно развитите на учениците 

 

Чл. 4. (1) На учениците в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ - гр. Варна се 

предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и 

уменията им. 

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

индивидуалните образователни потребности на всеки ученик. 

(3) Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите в 

училището. 

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в 

зависимост от плана за подкрепа на ученика, в който се определят конкретните дейности 

за допълнителната подкрепа за личностно развитие и необходимите специалисти за 

предоставянето на подкрепата. 

Чл. 5. Подкрепата за личностно развитие на учениците се организира и 

осигурява в съответствие с утвърдените областни и общински стратегии за подкрепа за 

личностно развитие на учениците. 

Чл. 6. (1) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците в училището в 

началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор, 

който координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците 

и дейностите с педагогическите специалисти и с родителите. 

(2) За координатор по ал. 1 може да бъде определен учител с компетентности 

и/или опит в областта на приобщаващото образование. 

(3) Координаторът по ал. 1 има следните основни функции: 

1. обсъжда с класните ръководители и с учителите, които преподават на 

съответните ученици, техните наблюдения и анализи по отношение на обучението, 

развитието и участието на учениците; 
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2. координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на 

учениците, включително работата им с родителите; 

3. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие на учениците в училището; 

 

III. Условия и ред за осигуряване на обща подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците 

 

Чл. 7. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е 

насочена към превенция на обучителните затруднения, включва: 

1. обучение чрез допълнителни модули за ученици, които не владеят 

български език; 

2. дейности за прилагане на програми за психомоторно, познавателно и 

езиково развитие; 

3. индивидуална и групова работа при установени езикови и/или 

емоционално-поведенчески, и/или сензорни затруднения. 

(2) В съответствие с доклада по ал. 4 обучението по ал. 2 може се провежда 

и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с 

обща продължителност не повече от 20 астрономически часа, разпределени в два модула 

по 30 минути дневно. 

(3) За провеждане на обучението по ал. 2 директорът на училището, 

уведомява родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

(4) За резултатите от напредъка на ученика учителите изготвят доклад в 

електронен или хартиен вид до директора в края на учебната година.  

Чл. 8. Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е 

насочена към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в 

образователния процес и в дейността на училището и включва: 

1. допълнително обучение по учебни предмети; 

2. допълнително консултиране по учебни предмети; 

3. кариерно ориентиране на учениците; 

4. занимания по интереси; 

5. грижа за здравето; 

6. поощряване с морални и материални награди; 

7. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

8. дейности за превенция на обучителните затруднения. 

Чл. 9. (1) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към 

ученици, които имат системни пропуски по даден учебен предмет, които са напреднали 

по даден учебен предмет, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни по 

уважителни причини, за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа и/или 

за компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават 

несинхронно от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО. 

(2) Потребностите от допълнителното обучение се определят от учителя по 

предмета и координатора по чл. 6. 

(3) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в 

учебни дни извън часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност от 

60 до 120 учебни часа годишно. 

(4) Допълнителното обучение по учебен предмет може да се провежда и по 

време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 80 учебни часа. 
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(5) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището 

уведомява родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

Чл. 10. (1) Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички 

ученици и се провежда извън редовните учебни часове от учителите по предмети 

ежеседмично в рамките на учебната година. 

(2) Директорът на училището утвърждава график не по-късно от 15 октомври 

за първия учебен срок и не по-късно от 20 февруари за втория учебен срок, в който се 

определя приемно време и място на всеки учител, поставя се на видно място в сградата 

на училището и се публикува на интернет страницата на училището. 

(3) Класните ръководители информират родителите за възможностите за 

допълнително консултиране по учебните предмети.  

Чл. 11. (1) Заниманията по интереси включват: 

1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и 

творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, 

изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за 

лидерство; 

2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и 

спортно-туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, 

областно, национално и международно равнище; 

3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез 

които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие 

с чл. 85, ал. 3 ЗПУО. 

 (2) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите 

компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и 

креативното мислене на учениците. 

 (3) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни 

педагогически форми - клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. 

Чл. 12. (1) Заниманията по интереси в училището включват провеждане на 

учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания 

по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения 

на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански 

организации и други. 

(2) Заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, може 

да се организират съвместно от две и повече училища. 

(3) Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други 

специалисти от училището или външни за него физически лица и представители на 

юридически лица, включително от други образователни институции. 

 (4) Заниманията по интереси, чрез които се подпомага професионалното 

ориентиране на учениците по отношение на избора на възможности за обучение и 

професия, са свързани с посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, 

институции, публични и стопански организации на територията на общината и/или 

областта. 

(5) Заниманията по интереси може да се провеждат: 

1. извън часовете по учебен план; 

2. през почивните дни и ваканциите. 

(6) Заниманията по интереси може да се провеждат в училището и/или в база, 

определена в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за 
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личностно развитие, в музеи, библиотеки, читалища и бази на други външни 

организации. 

(7) В случаите, когато заниманията по интереси се изпълняват извън 

училището, се спазват съответно разпоредбите на Наредба № 10 на министъра на 

образованието и науката от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г. и бр. 48 и 

82 от 2018 г.) и на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща 

цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 

103 от 2016 г.). 

Чл. 13. (1) Заниманията по интереси в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ - гр. Варна 

за съответната учебна година се избират от учениците със съгласието на родителите им 

и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси до 5 октомври. 

(2) Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на 

желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището и 

съдържаща индикатори за отчитане на: 

1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на 

ученика; 

2. миналия опит на ученика в занимания по интереси; 

3. съответствието между потребностите и желанията на ученика, 

регистрираните предложения в информационната система и възможностите и 

спецификата на училището. 

Чл. 14. (1) Директорът на училището извършва анализ на съответствието 

между потребностите и желанията на учениците и направените предложения на 

юридическите и физическите лица, които са регистрирани в информационната система, 

и възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет 

да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна 

година. 

(2) Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се 

определят от директора на училището в срок до 10 октомври въз основа на подадените 

заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на 

съответния ученик. 

Чл. 15. Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове 

и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по 

броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на 

групата с разпределение на темите. 

Чл. 16. (1) Училището, при изявен интерес от учениците, изготвя до 10 

октомври програма за занимания по интереси за съответната учебна година в 

съответствие с тематичните направления, която се утвърждава от директора на 

училището. 

(2) Училището, съвместно с родителите и/или с външни юридически лица, 

организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в 

групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, 

изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или 

груповите постижения, способностите на учениците и творческите резултати. 

(3) Училището изготвя до 1 септември отчет за проведените занимания по 

интереси. 

Чл. 17. (1) Грижата за здравето се осигурява чрез създаване на условия за 

достъп на учениците до медицинско обслужване. 
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 (2) Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното 

състояние на детето или ученика и за проведени медицински изследвания и 

консултации. 

Чл. 18. Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното 

поведение се изразява във включване на отделни ученици в съответни дейности за 

въздействие върху вътрешната мотивация, както и оказване на психологическа 

подкрепа. 

Чл. 19. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите 

на превенцията на обучителните затруднения се изразява във включване на отделни 

ученици в дейности, като: 

1. допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху 

обучението по български език, включително ограмотяване на ученици, за които 

българският език не е майчин; 

2. консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове. 

(2) Допълнителното обучение по чл. 19, ал. 1, т. 1 е насочено към ученици: 

1. за които българският език не е майчин, или  които имат системни пропуски 

по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна оценка слаб (2), или не са постигнали 

очакваните резултати, заложени като прагова стойност за успешност при национално 

външно оценяване, както и за ученици, които напредват при обучението по даден учебен 

предмет; 

2. които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или 

три последователни текущи оценки слаб (2); 

3. за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа; 

4. които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни по уважителни 

причини. 

(3) Извън общата подкрепа по ал. 1 допълнително обучение по отделни 

учебни предмети за компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя може да се 

предоставя и на ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна 

среда при условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО. 

 (4) Потребностите от допълнителното обучение за учениците по ал. 2, т. 2, 3 

и 4 се определят от учителя по предмета и от координатора по чл. 6. 

(5) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в 

учебни дни извън часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност от 

60 до 120 учебни часа годишно - за случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и до 10 учебни часа - за 

случаите по ал. 2, т. 3 и 5. 

(6) Общата продължителност на допълнителното обучение по учебен 

предмет за учениците по ал. 2, т. 4 се определя в плана за подкрепа. 

(7) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал. 2, т. 1 и 2 

може да се провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече 

от 80 учебни часа. 

(8) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището 

уведомява родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

Чл. 20. Дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения 

се предоставят след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни 

предмети, от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието 

на отделни ученици, които срещат затруднения в обучението. 

Чл. 21. (1) Дейности от общата подкрепа за целите на превенцията на 

насилието и преодоляване на проблемното поведение и за целите на превенцията на 

обучителните затруднения се осъществяват и в неучебно време, включително през 
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ваканциите, съобразно потребностите на учениците с обща продължителност за отделен 

ученик не по-малко от 30 учебни часа. 

(2) За дейностите по ал. 1 директорът на училището по предложение на 

координатора по чл. 6 издава заповед за определяне на учениците и на условията за 

провеждане на дейностите. 

(3) Родителите се информират за заповедта не по-късно от 7 дни преди 

началото на осъществяване на дейностите. 

Чл. 22. Класният ръководител запознава родителя с предприетите конкретни 

дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и/или за 

превенция на обучителните затруднения и го информират за резултатите от 

изпълнението им. 

 

   IV. Изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща 

психологическа среда в ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон“ - гр. Варна 

 

Чл. 23. (1) Изграждането на позитивен организационен климат и на 

подходяща психологическа среда в училището е израз на общата воля и координираните 

усилия на всички участници в образователния процес. 

(2) Основен принцип при изграждането на институционалната политика за 

противодействие на тормоза и насилието е прилагането на цялостен подход, полагане на 

координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието и 

създаване на по-сигурна среда в училище. 

(3) Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се 

разработват въз основа на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на 

алгоритъм за неговото прилагане, утвърдени със заповед от министъра на образованието 

и науката. 

Чл. 24. За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне 

със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната 

среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се 

прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната 

мотивация: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

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

3. консултиране на ученика с психолог/педагогически съветник; 

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

социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 

6. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, 

включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески 

инициативи. 

Чл. 25. (1) Дейността по чл. 24, т. 1 се прилага в случай на необходимост от 

изясняване на възникнал конкретен проблем. 

(2) Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване 

на причините, довели до възникването на проблема. 

(3) В резултат от дейността по ал. 2 класният ръководител съвместно с 

ученика определя дейности, които да доведат до преодоляване на проблема. 

(4) Класният ръководител оказва подкрепа на ученика за осъществяване на 

дейностите по ал. 3. 
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V. Условия и ред за налагане на санкции на учениците 

 

Чл. 26. За неизпълнение на задълженията на учениците, определени в ЗПУО, 

в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и в правилника за дейността на 

училището, може да се налагат санкциите, определени в чл. 199, ал. 1 ЗПУО, и мерките 

по чл. 199, ал. 2 и 3 ЗПУО. 

Чл. 27. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за 

проблемното му поведение на ученика се предоставя обща подкрепа за личностно 

развитие по чл. 178, ал. 1, т. 12 ЗПУО. 

(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от 

координатора по чл. 6 съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и 

родителя. 

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането 

от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни 

причини или са в риск от отпадане, класният ръководител в училището осъществява 

връзката и сътрудничеството между училището, семейството и обкръжението на 

учениците. 

Чл. 28. (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се 

представлява от родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният 

ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си. 

(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече 

от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, 

което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, 

свързани с училищното образование, с изключение на отписване на ученика от 

училището или промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето. 

Чл. 29. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин 

отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно 

отсъствие. 

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е 

налице уважителна причина по чл. 31, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми 

за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него 

възможностите за отстраняване на причините за отсъствието. 

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края 

на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

Чл. 30. (1) В случай че ученикът се обучава синхронно от разстояние в 

електронна среда, му се поставят отсъствия в съответствие с чл. 29. 

(2) В случай че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна 

среда и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за 

резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му 

се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня. 

Чл. 31. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в 

следните случаи: 

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 

учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от 

лекар в лечебно заведение; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното 

образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, 

изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът 
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членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в 

тях, и след потвърждение от родителя; 

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено 

заявление от родителя до класния ръководител; 

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на 

директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в 

което подробно се описват причините за отсъствието. 

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако 

това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или 

по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 

(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди 

отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен 

разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика 

в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали 

отсъствията на ученика са по уважителни причини. 

(4) За удостоверяване на уважителните причини по ал. 1, т. 1 за учениците в 

българските училища в чужбина се прилага действащото законодателство на страната, 

в която е открито училището. 

(5) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния 

час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно 

физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и 

заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание 

и спорт се удостоверяват с медицински документ. 

(6) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо 

възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 5, за който е противопоказно физическо 

натоварване, но не и присъствието в учебния час. 

(7) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок или 

за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време 

на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи 

определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за 

учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика. 

Чл. 32. Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна 

форма в самостоятелна форма на обучение" може да се налагат и за допуснати повече от 

15 отсъствия по неуважителни причини през учебната година. 

Чл. 33. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява 

родителя или съответното лице по чл. 28, ал. 1 или 2 за откриването на процедура по 

налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция "предупреждение за 

преместване в друго училище", "преместване в друго училище" или "преместване от 

дневна форма в самостоятелна форма на обучение" - и съответните териториални 

структури за закрила на детето. 

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение 

и условията по чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 2, при които родителят или определеното лице 

по чл. 60, ал. 2 може да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на 

училището, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна 

разписка на адреса на родителя или на лицето по чл. 28, ал. 2. Съобщаването по ал. 1 

може да се извърши и на посочен от родителя или лицето по чл. 28, ал. 2 електронен 

адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за 

това. 
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Чл. 34. (1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него 

лице задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически 

съветник и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и 

обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На изслушването присъства и 

социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. 

(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 28, ал. 2, има право да 

присъства на изслушването и да изрази мнение. 

(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на 

непълнолетния ученик, съответно на родителя или лицето по чл. 28, ал. 2, когато 

ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието 

на учител, на друг педагогически специалист от училището или на друго лице, на което 

ученикът има доверие. 

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването 

директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които 

преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното 

нарушение. 

(5) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 199, ал. 2 или 

3 ЗПУО се определя лице, което да представи обстоятелствата, свързани с извършеното 

нарушение - класният ръководител или учител, който преподава на ученика. 

Чл. 35. В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният 

ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на 

директора съответната санкция. 

Чл. 36. Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния 

ръководител на ученика. 

Чл. 37. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава при спазване на 

разпоредбите на чл. 205 ЗПУО. 

(2) В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика 

и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, 

и причините те да не дадат резултат. 

Чл. 38. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в 

личния картон/личното образователно дело на ученика и в бележника за 

кореспонденция. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", 

продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със 

заповед на началника на регионалното управление на образованието. 

(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване 

в друго училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да 

получава стипендия за отличен успех. 

(4) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

 

          VI. Оценка на индивидуалните потребности на детето и ученика за 

осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие 

 

Чл. 39. (1) Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците се предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните им 

потребности. 
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(2) Оценката по ал. 1 се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие 

на детето или ученика, утвърден със заповед на директора на училището за конкретно 

дете или ученик по чл. 187, ал. 2 ЗПУО. 

Чл. 40. Оценката на индивидуалните потребности на ученик е процес на 

събиране и анализиране на специфична информация за неговото функциониране - силни 

страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния 

процес, възможности за реализация. 

 

VII. Екип за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика 

 

Чл. 41. (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището се създава 

със заповед на директора за конкретен ученик – със специални образователни 

потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за всяка учебна година. 

 (2) Екипът по ал. 1 се ръководи от определения със заповедта на директора 

специалист от екипа. 

Чл. 42. Екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика осъществява 

работата с ученик по конкретен случай. За конкретни дейности от плана за подкрепа при 

необходимост могат да бъдат привличани външни за училището специалисти. 

 

        VIII. Условия и ред за предоставяне на подкрепа за личностно 

развитие на учениците от разстояние в електронна среда  

 
Чл. 43. (1) Дейности от общата подкрепа за личностно развитие на учениците 

може да се осъществява от училището доколкото и ако е възможно и от разстояние в 

електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии: 

1. при преустановяване на присъствения образователен процес поради 

извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, след 

заповед на министъра на образованието и науката; 

2. при необходимост от разширяване на общата и допълнителната подкрепа 

за личностно развитие, която се осигурява в училището; 

3. в случаите по чл. 115а, ал. 3 при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след 

заповед на директора на съответната институция; 

4. когато ученикът е преминал на обучение от разстояние в електронна среда 

в случаите по чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО. 

Чл. 44. (1) Потребностите от осъществяване на дейности за подкрепа за 

личностно развитие по чл. 43, ал. 1 от разстояние в електронна среда се определят от 

учителите, които работят с ученика и от координатора по чл. 6. 

(2) Предоставянето на дейности за подкрепа за личностно развитие по чл. 43, 

ал. 1 на учениците със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби 

или с хронични заболявания се извършва и по предложение на екипа за подкрепа за 

личностно развитие на ученика. 

Чл. 45. (1) Дейностите за подкрепа за личностно развитие от разстояние в 

електронна среда по чл. 43, ал. 1, 2 и 3 са синхронни и несинхронни. 

(2) При синхронните дейности за подкрепа за личностно развитие се 

провеждат синхронни терапевтични и рехабилитационни сесии, както и занятия, и се 

осъществява синхронно взаимодействие на педагогическия или друг специалист с 

ученика. 

(3) При несинхронни дейности за подкрепа за личностно развитие се 

осъществява наблюдение на несинхронни терапевтични и рехабилитационни сесии, 
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както и на занятия, без взаимодействие с педагогическия или друг специалист и с 

останалите ученици. 

Чл. 46. (1) При организиране провеждането на дейности за подкрепа за 

личностно развитие от разстояние в електронна среда директорът на училището: 

1. предварително проучва техническата осигуреност на учителите и 

учениците за работа от разстояние в електронна среда; 

2. определя начина на предоставяне на подкрепа за личностно развитие от 

разстояние в електронна среда или друг подходящ вариант за предоставяне на дейности 

за подкрепа за личностно развитие в зависимост от възможностите на институциите по 

ал. 1 и техническата и технологична обезпеченост, възрастовите особености и 

дигиталните умения на учениците; 

3. избира съвместно с педагогическия съвет електронна система за 

провеждане на дейности за подкрепа за личностно развитие и за взаимодействие с 

всички участници в образователния процес, както и приложенията, които ще се 

използват; 

4. съвместно с педагогическия специалист създава организация при 

необходимост някои от дейностите за подкрепа за личностно развитие да се провеждат 

присъствено. 

Чл. 47. (1) При осъществяване на подкрепа за личностно развитие от 

разстояние в електронна среда дейностите по чл. 43, ал. 1 се провеждат по график 

индивидуално или при необходимост в групи с до 15 ученици, а за учениците със 

специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби или с хронични 

заболявания - в зависимост от оценката на индивидуалните им потребности и плана за 

подкрепа на ученика. 

(2) Продължителността на всяка дейност за подкрепа за личностно развитие 

по чл. 193, ал. 1 при обучение от разстояние в електронна среда е от 20 до 40 минути по 

преценка на педагогическите специалисти съвместно с другите специалисти, които 

работят с ученика, в зависимост от възрастовите особености и индивидуалните 

потребности на учениците. 

 

Забележка: Тези Вътрешни правила са отворена система, която се допълва в 

случай на законови промени.  


