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rnABA I. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. (1) Този  правилник  урежда  устройството, функциите, организацията, управлението  
и  дейността  на  Английска  езикова  гимназия  «Гео  Милев» в  процеса  на  обучение  и  възпитание  
и  определя  правата  и  задълженията  на  учителите, учениците  и  другите  участници  в  
образователно-възпитателния  процес  съобразно  Закона  за  предучилищното  и  училищното  
образование  и  подзаконовите  актове  по  прилагането  му. 

(2) Правилникът  е  разработен  съгласно  действащото  законодателство  в  системата  на  
училищното  образование  и  нормативните  актове  и  разпоредби  от  по-висок  ранг. Той  е  
съвкупност  от  установени  училищни  задължения, свободи  и  забрани, които  уреждат  
отношенията  между  всички  членове  на  училищната  общност  при  пълно  зачитане  и  уважение  на  
човешката  личност. 

Чл. 2. Правилникът  е  задължителен  за  директора, заместник-директорите, учителите, 
учениците, служителите  и  родителите, както  и  за  всички  други  лица, които  се  намират  на  
територията  на  училището. 

ГЛАВА  II. УЧИЛИЩЕ  
Чл. 3. (1) Според  видовете  институции  в  системата  на  предучилищното  и  училищното  

образование  по  чл. 36., чл. 37 и  чл. 38., ал.1, ал.2 и  ал.4 от  Закона  за  предучилищното  и  
училищното  образование  (ЗПУО) Английска  езикова  гимназия  «Гео  Милев» е: 

1. общинско  неспециализирано  училище; 
2. според  етапа  и  степента  на  образование  - гимназия  (VIII - XII клас  включително ; 

в  два  етапа: първи  гимназиален  - от  VIII до  Х  клас, втори  гимназиален  - XI и  XII клас); 
3. според  съдържанието  на  подготовката  - профилирана  гимназия. 
(2) Община  Бургас  предоставя  на  училището  материалната  база  за  ползване, 

стопанисване, разпореждане  и  управление. 
Чл. 4. Училището  се  финансира  от: 
1. средства  по  бюджета, разпределени  от  Кмета  на  Община  Бургас  по  формула, 

утвърдена  от  Общински  съвет  Бургас; 
2. собствени  приходи  от  дарения; 
3. целеви  средства, включително  по  регионапни, национални  и  международни  

проекти  и  програми. 
Чл.5. (1) Профилираната  подготовка  в  АЕГ  «Гео  Милев» се  придобива  чрез  изучаване  на  

четири  профилиращи  учебни  предмета  през  целия  етап  на  обучение. 
(2) Профилът  е  комплекс  от  профилиращи  учебни  предмети, два  от  които  се  

определят  с  държавния  образователен  стандарт  по  чл. 83., ал. 1 от  Закона  за  предучилищното  и  
училищното  образование  (ЗПУО), а  останалите  се  определят  от  училището  с  училищните  
учебни  планове  и  са  едни  и  същи  за  XI и  XII клас. 

(3) Учебните  планове  разпределят  учебното  време  между  учебните  предмети  или  
модули  за  придобиване  на  училищната  подготовка. 

(4) Структурата  на  учебните  планове  обхваща  три  раздела: 
1. раздел  А - задължителни  учебни  часове; 
2. раздел  Б - избираеми  учебни  часове; 
3. раздел  В - факултативни  учебни  часове. 
Чл. 6. (1) По  смисъла  на  ЗПУО  АЕГ  „Гео  Милев"-Бургас  е  дневно  общинско  училище  с  

профил  „Езикова  гимназия". 
(2) Обучението  по  задължителни  профилиращи  учебни  предмети  предоставя  на  

учениците  възможност  да  получат  профилирана  подготовка  в  три  профила. 
(3) Профилирана  подготовка  и  профилиращи  учебни  предмети  
1. Държавният  образователен  стандарт  за  профилирана  подготовка  се  определя  от  
Наредба  №  7 от  11 август  2016 г. за  профилираната  подготовка. 
2. Профилираната  подготовка  се  придобива  във  втори  гимназиален  етап  на  средното  

образование  чрез  изучаване  на  профилиращите  учебни  предмети, включени  в  съответния  
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профил, и  обхваща  задълбочени  за  определен  профилиращ  предмет  и  комплексни  за  даден  
профил  компетентности . 

3. Профилираната  подготовка  се  осъществява  в  раздел  Б (избираеми  учебни  часове) 
на  учебния  план, като  общият  брой  часове  за  профилирана  подготовка  е  най-малко  18 часа  и  
най-много  20 часа  седмично  през  целия  етап  на  обучение. 

4. Профилът  е  съвкупност  от  три  или  четири  профилиращи  учебни  предмета, два  от  
които  се  определят  на  национално  ниво, а  останалите  - с  училищните  учебни  планове. 

5. Профилиращите  предмети  в  даден  профил  са  едни  и  същи  за  XI и  за  XII клас. 
6. Всеки  профилиращ  учебен  предмет  се  състои  от  задължителни  и  избираеми  

модули. Модулът  е  самостоятелно  обособена  част  от  съответния  профилиращ  учебен  предмет. 
7. Задължителните  модули  по  всеки  профилиращ  учебен  предмет  се  определят  с  

държавния  образователен  стандарт  за  профилираната  подготовка. 
8. Обучението  за  придобиване  на  профилираната  подготовка  по  всеки  от  

задължителните  модули  на  профилиращите  учебни  предмети  се  осъществява  по  учебни  
програми, утвърдени  от  Минисrьра  на  образованието  и  науката. 

9. Задължителните  модули  се  изучават  в  XI клас  със  144 учебни  часа  годишно  и  в  
XII клас  - със  124 учебни  часа  годишно, а  избираемите  модули  се  изучават  в  XI клас  - с  не  повече  
от  144 учебни  часа  и  не  по-малко  от  36 учебни  часа  годишно, и  в  XII клас  - с  не  повече  от  124 
учебни  часа  и  не  по-малко  от  31 учебни  часа  годишно. 

10. Чрез  избираемите  модули  се  придобиват  компетентности , определени  в  учебни  
програми, утвърдени  от  директора  на  училището. Имената  на  избираемите  модули  може  да  са  
същите  или  различни  от  задължителните  модули. В  случай  че  са  същите  като  имената  на  
задължителните  модули, не  може  да  се  повтаря  същото  учебно  съдържание, както  в  
задължителните . 

11. Обучението  за  придобиване  на  профилираната  подготовка  по  всеки  от  
избираемите  модули  на  учебните  предмети  се  осъществява  по  учебни  програми, утвърдени  от  
директора  на  училището. 

12. Всяка  учебна  програма  по  т. 11 съдържа: кратко  представяне  на  учебната  
програма; връзка  на  избираемите  със  задължителните  модули  на  профилиращия  учебен  предмет  
с  цел  надграждане  и  разширяване  на  компетентностите , посочени  в  съответните  изисквания  по  
чл. 4, ал. 1 от  Наредба  №  7 от  11 август  2016 г. за  профилираната  подготовка; учебно  съдържание  
на  всеки  един  от  избираемите  модули  (теми, компетентности  като  очаквани  резултати  от  
обучението, нови  понятия); специфични  методи  и  форми  за  оценяване  на  постиженията  на  
учениците. 

13. Държавният  образователен  стандарт  за  профилирана  подготовка  е  съвкупност  от  
изисквания  за  резултатите  от  обучението  по  задължителните  модули  на  всеки  профилиращ  
учебен  предмет  и  определя  компетентностите  (знания, умения  и  отношения), които  се  очаква  
да  бъдат  придобити  в  края  на  втория  гимназиален  етап  от  средната  степен  на  образование . 

14. Изискванията  за  резултатите  от  обучението  за  придобиване  на  профилирана  
подготовка  са  представени  по  предмети  и  модули  в  приложения  към  Наредба  №  7 от  11 август  
2016 г. за  профилираната  подготовка. 

15. При  обучението  за  придобиване  на  профилирана  подготовка  срочна  оценка  се  
формира  по  всеки  модул  от  профилиращия  учебен  предмет, без  да  се  формира  срочна  оценка  
по  профилиращия  учебен  предмет. (Чл. 22, ал. 10 от  Наредба  11/1.09.2016 г. за  оценяване  на  
резултатите  от  обучението  на  учениците) 

16. При  обучението  за  придобиване  на  профилирана  подготовка  се  формира  годишна  
оценка  по  всеки  модул  от  профилиращия  учебен  предмет  и  годишна  оценка  по  профилиращия  
учебен  предмет. 

17. Годишната  оценка  по  профилиращия  учебен  предмет  се  формира  като  
средноаритметична  с  точност  до  0,01 от  годишните  оценки  по  всеки  модул  от  предмета. 
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18. С  изключение  на  случаите  по  чл. 6., ал.1, т.17 от  ПДУ  (чл. 23, ал. 8 от  Наредба  
11/1.09.2016 г. за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците), срочните  и  годишните  
оценки  се  формират  с  точност  до  цяло  число. 

19. Модулите  в  един  предмет  може  да  се  преподават  от  един  или  няколко  учители. 
Чл. 7. (1) През  учебната  2022/2023 година  Английска  езикова  гимназия  «Гео  Милев» 

осъществява  обучение  на  ученици  в  три  профила: 
1. Профил  „Чужди  езици" със  задължителни  профилиращи  учебни  предмети  двата  

чужди  езика, изучавани  в  първи  гимназиanен  етап; 
2. Профил  „Природни  науки" с  изучаване  на  зzдължителни  профилиращи  учебни  

предмети  „Биология  и  здравно  образование" и  ,,Химия  и  опазване  на  околната  среда". 
3. Профил  „Професия  „Графичен  дизайнер" с  обучение  за  придобиване  на  

професионална  квалификация. 
(2) 	Държавният  образователен  стандарт  (ДОС) за  придобиването  на  квалификация  по  

професията  213070 "Графичен  дизайнер" от  област  на  образование  "Изкуства" и  професионanно  
направление  213 "Аудио-визуални  изкуства  и  техники; производство  на  медийни  продукти", 
съгласно  Списъка  на  професиите  за  професионanно  образование  и  обучение  по  чл. 6, ал. 1 от  
Закона  за  професионалното  образование  и  обучение, се  определя  от  Наредба  №  9 от  2 юни  2020 
г. за  придобиване  на  квалификация  по  професията  "Графичен  дизайнер". 

(3) 	Обучението  в  профил  „Професия  „Графичен  дизайнер" се  осъществява  по  Типов  
учебен  план  по  специалиост  код  2130701 „Графичен  дизайн" от  професия  код  213070 „Графичен  
дизайнер" от  професионално  направление  код  213 „Аудио-визуални  изкуства  и  техники; 
производство  на  медийни  продукти" за  професионanно  образование  с  придобиване  на  трета  
степен  на  професионална  квanификация  с  интензивно  изучаване  на  чужд  език, дневна  форма  на  
обучение, с  прием  след  завършено  основно  образование  съгласно  приложението, утвърден  със  
Заповед  на  Министьра  на  образованието  и  науката. 

(4) 	Професионапното  образование  по  Типовия  учебен  план  се  придобива  след: 
1. успешно  положен  държавен  зрелостен  изпит  по  учебния  предмет  „Български  език  

и  литература"; 
2. успешно  положен  държавен  изпит  за  придобиване  на  трета  степен  на  

професионална  квалификация  - по  теория  и  практика  на  професията  „Графичен  дизайнер", 
специалност  „Графичен  дизайн" 

(5) 	Завършеното  професионanно  образование  се  удостоверява  с  диплома  за  
завършено  средно  образование  и  свидетелство  за  професионална  квалификация. 

(6) 	Учениците, успешно  завършили  XII клас, които  не  са  се  явили  или  не  са  положили  
успешно  някои  от  изпитите  по  т. 1 и  по  т.2 от  ал. 4 по  свое  желание, получават  удостоверение  
за  завършен  втори  гимназиален  етап  на  средно  образование. 

(7) Придобитата  степен  на  професионална  квanификация  се  удостоверява  със  
свидетелство  за  професионална  квanификация. По  свое  желание  придобилият  степен  на  
професионална  квanификация  може  да  получи  Европейско  приложение  към  свидетелството  за  
професионална  квanификация. Формата  и  съдържанието  на  документите  са  определени  в  
Наредба  №  8 от  2016 г. за  информацията  и  документите  за  системата  на  предучилищното  и  
училищното  образование  (обн., ДВ, бр. 66 от  23.08.2016 година). 

(8) 	Производствената  практика  се  провежда  по  учебна  програма  и  график, утвърдени  
от  директора  на  училището  в  зависимост  от  конкретните  условия  и  възможностите  за  
организирането  й. Учебната  програма  и  графикът  се  съгласуват  с  ръководителя  на  стопанската  
организация  (предприятие), в  която  се  провежда  практическото  обучение. 

ГЛАВА  III. ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧИЛИЩИОТО  ОБУЧЕИИЕ  

РАЗДЕЛ  I. УЧЕБИО  И  ИЕУЧЕБИО  ВРЕМЕ  

Чл.8 (1) Образователно -възпитателният  процес  се  организира  в  учебни  години. 
(2) 	Учебната  година  включва  учебни  срокове, учебни  седмици, учебни  дни  и  учебни  

часове, както  и  ваканции. 
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(3) 	Учебната  година  е  с  продължителност  12 месеца  и  започва  на  15 септември. В  
случай  че  15 септември  е  почивен  ден, тя  започва  на  първия  следващ  работен  ден. 

Чл. 9. Графикът  на  учебното  време  се  определя  съгласно  Заповед  на  Минисrьра  на  
образованието  и  науката. 

Чл. 10. Продължителността  на  учебния  час  е  45 минути  за  учениците  от  VIII до  XII клас  
съобразно  чл. 1 0 от  НАРЕДБА  №  10 от  01.09.201 б  г. за  организация  на  дейностите  в  училищното  
образование . 

РАЗДЕЛ  II. ОРГАНИЗАЦИОИИИ  ФОРМИ  
Чл. 11. (1) Училищното  образование  в  АЕГ  «Гео  Милев» се  организира  в  последователни  

класове  от  VIII до  XII клас. 
(2) Класовете  се  обозначават  с  римски  цифри  във  възходящ  ред. 
(3) Продължителността  на  обучението  в  един  клас  е  една  учебна  година  за  всички  

форми  на  обучение. 
Чл. 12. (1) Учениците, записани  за  обучение  в  даден  клас  в  дневна  форма, се  организират  

в  паралелки  или  групи. 
(2) Паралелките  от  един  клас  се  обозначават  с  буквите  на  българската  азбука, които  се  

поставят  след  номера  на  класа. 
Чл. 13. (1) В  зависимост  от  особеностите  на  учебния  предмет/час  паралелката  може  да  се  

дели  на  групи  или  да  се  организират  сборни  групи  от  различни  паралелки  от  един  клас  (или  от  
различни  класове). 

(2) По  време  на  обучение  от  разстояние  в  електронна  среда  (ОРЕС) се  прилагат  
съответните  мерки, приети  от  ПС. 

РАЗДЕЛ  III. ФОРМИ  НА  ОБУЧЕНИЕ  

Чл. 14. (1) Формите  на  обучение  в  АЕГ  «Гео  Милев» са: 
1. дневна  (присъствена), която  се  провежда  съгласно  установените  учебни  планове; 
2. дневна  форма  в  електронна  среда  от  разстояние  (обучение  от  разстояние  в  

електронна  среда  (ОРЕС), която  се  провежда  съгласно  установените  учебни  планове  за  дневна  
(присъствена) форма. 

З. 	самостоятелна  форма; 
(2) Преминаването  на  ученик  в  обучение  от  разстояние  в  електронна  среда  (ОРЕС) се  

осъществява  при  условията  на  чл. 12, ал. 2 и  във  връзка  с  чл. 1 1 5а  от  Закона  за  предучилищното  
и  училищното  образование. 

(3) Когато  поради  извънредни  обстоятелства  присъственият  образователен  процес  в  
училището  е  преустановен, както  и  в  случаите  по  чл. 105, ал. 1, 3 и  5 от  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование, с  изключение  на  обявяването  на  ден  за  честване  
на  празника  на  общината, след  заповед  на  Минисrьра  на  образованието  и  науката  обучението  
на  учениците, записани  в  дневна  форма  на  обучение, се  осъществява, доколкото  и  ако  е  
възможно, от  разстояние  в  електронна  среда  чрез  използване  на  средствата  на  
информационните  и  комуникационните  технологии. 

(4). 1 .Самостоятелната  форма  на  обучение  е  неприсъствена  форма, при  която  учениците  
се  подготвят  самостоятелно  и  се  явяват  на  изпити  за  определяне  на  годишни  оценки  по  учебните  
предмети  от  училищния  учебен  план. 

2. Самостоятелната  форма  на  обучение  може  да  се  организира  за: 
2.1. ученици  в  задължителна  училищна  възраст, които  по  здравословни  причини, 

удостоверени  с  медицински  документ, издаден  от  съответната  експертна  лекарска  комисия, 
определена  в  Закона  за  здравето, не  могат  да  се  обучават  в  дневна  форма; 

2.2. ученици  в  задължителна  училищна  възраст  - по  желание  на  ученика  или  родителя, 
по  реда  на  чл.112, ал.2 от  ЗПУО, след  решение  на  експертна  комисия, създадена  към  
Регионалното  управление  на  образованието; 

2.3. лица, навършили  1 б-годишна  възраст; 
2. 4. ученици  с  изявени  дарби; 
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2.5. лица, навършили  16-годишна  възраст, с  наложена  санкция  по  чл. 199, ал. 1, т. 5 от  
ЗПУО. 

З. Учениците  по  ал. 2, т. 2, които  не  постигнат  необходимите  компетентности  в  
съответния  клас, продължават  обучението  си  при  спазване  на  изискванията  на  ЗПУО  в  друга  
форма  на  обучение, препоръчана  от  екипа  за  подкрепа  за  личностно  развитие(дневна). 

4. Условията  и  редът  за  организиране  и  провеждане  на  изпитите  се  определят  в  раздел  
Оценяване  на  настоящия  Правилник. 

5. Ученици, които  желаят  да  променят  формата  на  обучението  си, подават  писмено  
заявление  до  директора  на  училището  по  реда  на  чл. 12, ал. 2 ЗПУО. 

6.Ученици, които  се  обучават  в  дневна  или  в  самостоятелна  форма  на  обучение, могат  да  
променят  формата  на  обучението  си  в  началото  на  учебната  година. 

7. Промяната  на  формата  на  обучение  се  допуска  и  по  време  на  учебната  година, когато  
се  преминава: 

7.1. от  дневна  в  индивидуална  или  в  самостоятелна  форма  на  обучение; 
7.2. от  индивидуална  към  дневна; 
7.3. от  дневна  в  ОРЕС. 
8. За  промяна  на  формата  на  обучение  директорът  издава  заповед. 
9. Извън  случаите  по  т. 7 промяната  на  формата  на  обучение  се  разрешава  от  началника  

на  регионалното  управление  на  образованието . 
(5). 1. Ученици, обучавани  в  самостоятелна  форма, полагат  изпити  за  определяне  на  

годишна  оценка. 
2. Изпитите  за  определяне  на  годишната  оценка  се  полагат  върху  учебното  съдържание  

по  съответния  учебен  предмет, изучавано  през  учебната  година. 
3. Изпитите  се  провеждат  при  спазване  разпоредбите  на  Наредба  №  11 /01.09.2016 г. за  

оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците. 
4. Учениците  могат  да  подадат  заявление, в  което  да  посочат  своето  желание  за  

разпределение  на  предметите  в  определените  от  директора  сесии  за  полагане  изпити  за  
определяне  на  годишна  оценка. 

5. За  провеждане  на  изпитите  директорът  издава  заповед  съгласно  чл. 40, ал. 5 и  ал. 6 от  
Наредба  №  11/01.09.2016 г. за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците  при  
вземане  под  внимание  заявените  желания  по  т.4, ако  е  според  възможностите  на  училището. 

6. Полагането  на  изпит  в  процеса  на  училищното  обучение  по  профилиращ  учебен  
предмет  се  организира  и  провежда  като  единен  изпит  чрез  общ  изпитен  материал, който  създава  
възможност  за  проверка  и  поставянето  на  отделна  оценка  за  придобитите  компетентности  по  
всеки  модул. 

(6).1. Редовни  изпитни  сесии  за  определяне  на  годишна  оценка  за  ученици, навършили  
16 години, обучавани  в  самостоятелна  форма  през  учебната  2022/2023 година  са: Първа  редовна  
изпитна  сесия  - януари, 2023 г. Втора  редовна  изпитна  сесия  - април, 2023 г. Редовна  
поправителна  сесия  -последна  седмица  на  юни, 2023г. 

2. Получената  оценка  на  изпит  за  определяне  на  годишна  оценка  за  ученици, обучавани  
в  самостоятелна  форма  на  обучение, не  може  да  се  променя. 

3. Когато  получената  оценка  на  изпит  за  определяне  на  годишна  оценка  за  ученик, 
обучаван  в  самостоятелна  форма  на  обучение, е  слаб  (2), ученикът  се  явява  на  поправителен  
изпит  по  реда  на  чл. 34 от  Наредба  №  11 от  01.09.2016 г  по  ред, определен  със  заповед  на  
директора  на  училището. 

РАЗДЕЛ  IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС  

Чл. 15. Образователно -възпитателният  процес  в  АЕГ  «Гео  Милев» се  организира  чрез  
дневно  обучение, което  се  осъществява  в  границите  на  установения  учебен  ден  в  една  смяна. 

Чл. 16. Организацията  на  учебния  ден  в  АЕГ  «Гео  Милев» е  дневна. 
Чл. 17. (1) Седмичното  разписание  се  съобразява  с  Наредба  №  10 от  19.06.2014 г. за  

здравните  изисквания  при  изготвяне  и  спазване  на  седмичните  учебни  разписания. 
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(2) 	Обучението  в  АЕГ  «Гео  Милев» се  извършва  на  една  смяна. 
(3) 	Учебните  занятия  започват  в  началото  на  учебния  ден. 
(4) 	Учебният  час  започва  с  биенето  на  втория  звънец  и  завършва  с  биенето  на  звънеца  

за  излизане. 
(5) 	Междучасията  са, както  следва: 
1. след  първия  час  - 10 минути; 
2. след  втория  час  - 10 минути; 
3. след  третия  час  - 10 минути; 
4. след  четвъртия  час  - 30 минути; 
5. след  петия  час  - 10 минути; 
6. след  шестия  час  - 10 минути. 
(6) Временни  размествания  в  седмичното  разписание  на  часовете  се  извършват  със  

заповед  на  директора. 

РАЗДЕЛ  V. ОЦЕНЯВАНЕ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ  ОБУЧЕНИЕТО  НА  
УЧЕНИЦИТЕ  

Чл. 18. (1) Оценяването  е  процес  на  установяване  и  измерване  на  постигнатите  резултати  
от  обучението  и  нивото  на  подготвеност  на  учениците  за  бъдещата  им  реализация. 

(2) Основните  цели  на  оценяването  са: 
1. диагностика  на  индивидуалните  постижения  и  на  напредъка  на  ученика  и  

определяне  на  потребностите  му  от  учене  и  на  областите, в  които  има  нужда  от  подкрепа; 
2. мониторинг  на  образователния  процес  за  прилагане  на  политики  и  мерки, 

насочени  към  подобряване  качеството  на  образование . 
(3) Оценяване  се  извършва: 
1. в  процеса  на  обучение; 
2. в  края  на  клас  или  на  етап  от  степен  на  образование; 
3. при  завършване  на  степен  на  образование . 
(4) Оценяването  се  осъществява  според  разпоредбите  на  Наредба  №  11 от  01.09.2016 г. 
за  оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците. 
Чл. 19. (1) Оценяването  се  извършва  чрез  текущи  изпитвания  и  изпити. 
(2) Вписването  на  поставените  оценки  в  електронния  дневник  се  осъществява  при  

спазване  на  изискванията  на  Вътрешните  правила  за  използването  и  обслужването  на  
електронния  дневник  на  АЕГ  „Гео  Милев", гр. Бургас. 

Чл. 20. (1) Текущите  изпитвания  се  осъществяват  в  процеса  на  обучение, като  част  от  тяк  
са  въз  основа  на  проекти. Те  са  инструмент  за  обратна  връзка  и  за  мотивация  за  учене. В  резултат  
на  текущите  изпитвания  се  поставят  текущи  оценки  и  брой  точки, въз  основа  на  които  се  
формират  срочни  или  годишни  оценки. 

(2) 	В  триседмичен  срок  от  началото  на  учебната  година  чрез  текущо  изпитване  се  
установява  вкодното  равнище  на  учениците  по  учебни  предмети  или  модули, които  са  
изучавали  през  предкодната  учебна  година  в  задължителните  учебни  часове. 

(3) 	Освен  ако  в  съответната  учебна  програма  не  е  определено  друго, минималният  
задължителен  брой  текущи  изпитвания  по  учебен  предмет  или  модули  за  всеки  учебен  срок  е: 

1. две  текущи  изпитвания  по  учебни  предмети  или  модули, изучавани  по  училищен  
учебен  план  с  до  два  учебни  часа  седмично; 

2. три  текущи  изпитвания  по  учебни  предмети  или  модули, изучавани  по  училищен  
учебен  план  с  2,5 - 3,5 учебни  часа  седмично; 

3. четири  текущи  изпитвания  по  учебни  предмети  или  модули, изучавани  по  
училищен  учебен  план  с  4 и  повече  учебни  часа  седмично; 

4. три  текущи  изпитвания  по  учебни  предмети  или  модули  от  учебната  практика. 
(4) В  минималния  задължителен  брой  текущи  изпитвания  по  ал. 1 се  включва  текущото  

изпитване  по  чл. 11, ал. 2. от  Наредба  №  11 от  01.09.2016 г. за  оценяване  на  резултатите  от  
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обучението  на  учениците, а  именно  текущо  изпитване  за  установяване  на  входното  равнище  на  
учениците  по  учебни  предмети  или  модули. 

(5) Не  се  поставят  оценки  по  учебните  предмети, модули  или  дейности, предвидени  за  
изучаване  във  факултативните  часове  от  училищния  учебен  план. 

Чл. 21. По  време  на  учебния  срок  учителят  осигурява  ритмичност  при  оценяването  на  
всеки  ученик. 

Чл. 22. Устните  изпитвания  могат  да  се  организират  като  индивидуални  текущи  
изпитвания  или  като  групови  текущи  изпитвания. 

Чл. 23. Писмените  изпитвания  могат  да  се  организират  като  индивидуални  или  като  
групови  текущи  изпитвания . 

Чл. 24. (1) Контролната  работа  е  групово  писмено  изпитване, при  което  се  оценяват  
постигнатите  резултати  от  учениците  след  приключване  на  обучението  по  определена  част  
(раздел) от  учебното  съдържание  по  учебния  предмет. 

(2) Контролната  работа  се  провежда  за  не  повече  от  един  учебен  час. 
Чл. 25. (1) Класната  работа  е  групово  писмено  изпитване, при  което  се  оценяват  

постигнатите  резултати  от  учениците  по  учебния  предмет  в  края  на  учебния  срок. 
(2) Класна  работа  се  провежда  при  обучение  за  придобиване  на  общообразователна  

подготовка  по: 
1. български  език  и  литература  и  по  математика  - в  двата  етапа  на  средната  степен  

на  образование; 
2. чужди  езици  - в  двата  етапа  на  средната  степен  на  образование . 
(3) 	Класната  работа  по  математика  се  провежда  за  един  учебен  час. 
(4) 	Класната  работа  по  български  език  и  литература  и  по  чужд  език  се  провежда  в  два  

слети  учебни  часа. 
(5) 	Времето  за  провеждане  на  класната  работа  на  ученици  с  нарушено  зрение, с  

увреден  слух, с  интелектуапни  затруднения, с  множество  увреждания, с  детска  церебрална  
парализа, с  физически  увреждания  и/или  малформации, на  които  не  е  засегната  моториката  на  
горните  крайници, може  да  бъде  удължено, ако  това  е  определено  с  плана  за  подкрепа  на  
ученика. 

(6) 	Класна  работа  по  чужди  езици  може  да  не  се  провежда  за  ученици  с  увреден  слух  
по  преценка  на  оценяващия  учител. 

Чл. 26. (1) Контролните  и  класните  работи  се  коригират  и  рецензират  от  преподавятция  
учител  и  се  връщат  на  учениците  за  запознаване  с  резултатите  и  за  информация  на  родителите. 

(2) Оценяващият  анализира  и  обобщава  резултатите  от  контролните  и  класните  работи, 
като  в  срок  до  две  седмици  след  провеждането  им  уведомява  учениците  за  направените  изводи. 

Чл. 27. (1) Контролните  и  класните  работи  се  провеждат  по  график  при  спазване  на  
следните  изисквания: 

1. за  една  и  съща  паралелка  не  може  да  се  провежда  повече  от  една  класна  или  една  
контролна  работа  в  един  учебен  ден; 

2. за  една  и  съща  паралелка  в  една  учебна  седмица  не  могат  да  се  провеждат  повече  
от  две  класни  и/или  контролни  работи; 

3. не  се  провеждат  класни  работи  в  последната  седмица  от  учебния  срок. 
(2) Графикът  по  ап. 1 се  изготвя  по  предложение  на  учителите  по  съответния  учебен  

предмет, утвърждава  се  от  директора  на  училището  до  две  седмици  след  началото  на  всеки  
учебен  срок  и  се  поставя  на  общодосrьпно  място  в  училището. 

(3) За  графика  по  ал. 1 учителите  по  съответния  учебен  предмет  информират  
учениците, а  класните  ръководители  - родителите  (настойниците, попечителите, 
представителите  на  непридружените  малолетни  и  непълнолетни  лица, rьрсещи  или  получили  
международна  закрила) 

(4) Изпитните  материали  за  писмените  текущи  изпитвания, в  т.ч. и  за  класните  и  
контролните  работи, са  ориентирани  към  установяване  на  постигнатите  компетентности  като  
очаквани  резултати  от  обучението, определени  с  учебната  програма  по  учебния  предмет  или  
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модул  за  съответния  клас, и  включват  задачи  от  различен  вид  и  на  различни  познавателни  
равнища, балансирани  с  оглед  на  целта  на  изпитването. 

Чл. 28. С  практическите  изпитвания  се  оценяват  постигнатите  практически  умения  на  
учениците. 

Чл. 29. (1) Годишните  и  срочните  оценки  се  оформят  от  учителя, като  се  отчитат  
компетентностите  на  ученика  върху  учебното  съдържание  по  съответния  учебен  предмет  или  
модул, изучаван  през  учебния  срок  и  учебната  година, както  и  цялостната  работа  на  ученика  по  
предмета/модула  през  учебния  срок  и  учебната  година. 

(2) Ако  е  посочен  начин  на  формиране  на  съответната  оценка  в  учебната  програма  по  
предмета  или  модула, то  се  спазва  регламентираното  в  учебната  програма  по  предмета/модула. 

(3) Срочната  и  годишната  оценка  се  формират  в  съответствие  с  определеното  в  
учебната  програма  съотношение  между  текущите  оценки  от  устните, писмените  и  
практическите  изпитвания, в  т.ч. и  от  класните  и/или  контролните  работи, и  участието  на  
ученика  в  учебния  процес  (работа  в  час, изпълнение  на  домашни  работи, изпълнение  на  
практически  задачи, работа  по  проекти). 

(4) Срочните  и  годишните  оценки  на  учениците  се  формират  с  точност  до  цяло  число  
с  изключение  на  случаите  по  чл. 23, ал. 8. от  Наредба  №  11 от  01.09.2016 г. за  оценяване  на  
резултатите  от  обучението  на  учениците. 

Чл. 30. Изпити  в  процеса  на  обучението, външно  оценяване  и  държавни  зрелостни  изпити  
за  придобиване  на  средно  образование . 

(1) Изпитите  в  процеса  на  училищното  обучение  са: 
1. приравнителни; 
2. за  определяне  на  срочна  или  на  годишна  оценка  по  учебен  предмет; 
3. за  промяна  на  оценката; 
4. за  установяване  степента  на  постигане  на  компетентностите, определени  в  

учебната  програма  по  учебен  предмет  за  определен  клас; 
5. за  установяване  степента  на  постигане  на  компетентностите, определени  с  

държавния  образователен  стандарт  за  общообразователната  подготовка, с  държавния  
образователен  стандарт  за  профилираната  подготовка  за  определен  етап  от  степента  на  
образование  и/или  с  държавния  образователен  стандарт  за  придобиване  на  квалификация  по  
професия. 

(2) Според  формата  си  изпитите  в  процеса  на  училищното  обучение  са: 
1 	писмени; 
2. практически; 
3. комбинация  от  писмена  и  устна  част; 
4. комбинация  от  писмена  и  практическа  част. 
(3) Външно  оценяване  в  края  на  клас  или  на  етап  от  степента. Целите  на  външното  

оценяване  в  края  на  клас  или  на  етап  от  степента  са: 
1. диагностика  на  индивидуалния  напредък  и  на  образователните  потребности  на  

учениците; 
2. мониторинг  на  образователния  процес  за  прилагане  на  политики  и  мерки, 

насочени  към  подобряване  качеството  на  образование; 
3. установяване  на  степента  на  постигане  на  отделни  очаквани  резултати  от  

обучението  по  учебен  предмет, определени  в  учебната  програма  за  съответния  клас; 
4. установяване  на  степента  на  постигане  на  отделни  очаквани  резултати  от  

обучението  по  учебен  предмет, определени  в  държавния  образователен  стандарт  за  
общообразователна  подготовка  по  съответния  учебен  предмет, в  края  на  даден  етап  от  степента  
на  образование. 

(4) Външното  оценяване  според  обхвата  си  може  да  бъде: национално, регионално, 
училищно. 

1. 	Национално  външно  оценяване  се  организира  и  провежда  от  МОН. 
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2. Регионално  външно  оценяване  се  организира  и  провежда  от  регионалното  
управление  на  образованието  (РУО). 

3. Училищно  външно  оценяване  се  организира  и  провежда  от  училището. 
(5) В  края  на  Х  клас  се  провежда  национално  външно  оценяване  за  установяване  

степента  на  постигане  на  компетентностите  за  съответния  етап, определени  с  държавния  
образователен  стандарт  за  общообразователната  подготовка. 

(6) Националното  външно  оценяване  се  провежда  в  края  на  обучението  по  съответния  
учебен  предмет  в  Х  клас. 

(7) Освен  основните  цели  по  чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и  4 от  Наредба  11/1.09.2016 г. за  
оценяване  на  резултатите  от  обучението  на  учениците  националното  външно  оценяване  в  края  
на  първия  гимназиален  етап  на  средната  степен  на  образование  има  за  цел  и  измерване  степента  
на  постигане  на  отделни  компетентности, свързани  с  българския  език  и  функционалната  
грамотност  в  областта  на  четенето, както  и  на  математиката  и  математическата  грамотност, 
придобити  в  класовете  от  етапа. 

(8) Изпитите  при  националното  външно  оценяване  са  по  учебните  предмети  
„Български  език  и  литература" и  ,,Математика  и  се  провеждат  под  формата  на  тест. 

(9) Извън  изпитите  по  ал. 8 всеки  ученик  по  свое  желание  може  да  положи  и  изпит  
по  учебния  предмет  „Чужд  език", изучаван  в  задължителните  учебни  часове, чрез  който  се  
измерва  степента  на  постигане  на  отделни  езикови  компетентности  в  областта  на  чуждия  език, 
и/или  по  учебния  предмет  информационни  технологии, чрез  който  се  измерва  степента  на  
постигане  на  отделни  ключови  компетентности  в  областта  на  дигиталните  компетентности, 
придобити  в  класовете  от  етапа. 

(10) Държавните  зрелостни  изпити  за  придобиване  на  средно  образование  имат  за  цел: 
1. диагностика  на  индивидуалните  постижения  на  учениците  в  края  на  средната  

степен  на  образование; 
2. установяване  на  степента  на  постигане  на  отделни  очаквани  резултати  от  

обучението  по  учебен  предмет, определени  в  държавния  образователен  стандарт  за  
общообразователна  подготовка  или  в  държавния  образователен  стандарт  за  профилирана  
подготовка  по  съответния  предмет; 

3. мониторинг  на  образователния  процес  за  прилагане  на  политики  и  мерки, 
насочени  към  подобряване  качеството  на  образование. 

(1 1) Въз  основа  на  резултатите  от  държавните  зрелостни  изпити  може  да  се  
осъществява  приемането  във  висши  училища  при  условията  и  по  реда  на  Закона  за  висшето  
образование. 

(12) Държавните  зрелостни  изпити  се  провеждат  в  две  сесии: 
1. през  май  - юни; 
2. през  август  - септември. 
(13) Държавните  зрелостни  изпити  се  организират  и  провеждат  на  национално, 

регионално  и  училищно  равнище. 
Чл. 31. (1) Изпитите  в  процеса  на  обучение  се  провеждат  от: 1. училищна  комисия  по  

организирането  на  изпита; 
2. училищна  комисия  по  оценяването. 
(2) Изпити  се  организират  и  провеждат  със  заповед  на  директора. 
(3) Приравнителният  изпит  по  профилиращ  учебен  предмет  проверява  придобити  

компетентности  по  всеки  модул  от  предмета  в  съответствие  с  ал. 1, т. 1 и  в  резултат  се  формират  
отделни  оценки  по  модули  и/или  оценка  по  предмета  по  реда  на  чл. 22, ал. 10, съответно  
на  чл. 23, ал. 8. "(Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  №  11 от  2016 г. за  оценяване  
на  резултатите  от  обучението  на  учениците) 

(4) 1. Изпити  за  определяне  на  годишна  оценка  се  полагат  от  учениците, обучавани  в  
самостоятелна  форма  на  обучение  съгласно  чл. 38 от  Наредба  №  1 1/01 .09.2016 г. 
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2. Изпитите  за  определяне  на  годишна  оценка  се  полагат  върху  учебното  съдържание  по  
съответния  учебен  предмет  или  модул, изучаван  през  учебната  година, и  за  съответния  вид  
подготовка. 

З. Изпитите  по  се  провеждат  от: 1. училищна  комисия  по  организиране  на  изпита; 2. 
училищна  комисия  по  оценяването . 

4. В  състава  на  комисията  по  т. 3-1 не  може  да  се  включват  лица, заемащи  учителска  
длъжност  по  учебния  предмет, по  който  се  провежда  изпиrьт. 

5. В  състава  на  комисията  по  т. 3-2 се  включват  лица, които  заемат  длъжносrга  „учител" 
в  същото  или  в  друго  училище  по  учебния  предмет, по  който  се  провежда  изпиrьт. 

6. Комисиите  по  т.3 се  състоят  най-малко  от  двама  членове, единият  от  които  е  
председател. 

7. За  провеждане  на  изпитите  по  т. 1 директорът  на  училището  издава  заповед  за  
определяне  на  комисиите  по  т.3. В  заповедта  се  определят  за  всеки  изпит  датата  на  провеждане, 
началният  час, съставът  на  всяка  комисия, срокът  за  изготвяне  на  изпитните  материали, времето  
и  мястото  за  проверка  на  изпитните  работи, срокът  и  мястото  за  оповестяване  на  резултатите  от  
изпита. 

8. Съобщение  за  датата, мястото  и  началния  час  на  изпита, както  и  за  срока  и  мястото  за  
оповестяване  на  резултатите  се  поставя  на  общодосrьпно  място  в  училището  най-късно  три  дни  
преди  датата  за  провеждане  на  изпита. 

9. Според  формата  си  изпитите  в  процеса  на  училищното  обучение  са: 
1. писмени; 
2. практически; 
З. комбинация  от  писмена  и  устна  част; 
4. комбинация  от  писмена  и  практическа  част. 
10. Изпитите  се  провеждат  като  практически  изпитвания  по  учебен  предмет  „Физическо  

възпитание  и  спорт". 
11. Изпитите  в  процеса  на  училищното  обучение  са  комбинация  от  писмена  и  устна  част  

по  учебните  предмети  чужди  езици, с  изключение  на  модулите  „Устно  общуване" и  ,,Писмено  
общуване" от  профилиращия  предмет  чужд  език. 

12. Изпитите  в  процеса  на  училищното  обучение  са  комбинация  от  писмена  и  
практическа  част  по  учебните  предмети  музика, изобразително  изкуство, информатика  и  
информационни  текнологии . 

13. Изпитите  в  процеса  на  обучение  са  устни  по  модул  „Устно  общуване" от  
профилиращия  предмет  чужд  език. 

14. Извън  случаите  по  т.10 - т.13 изпитите  се  провеждат  в  писмена  форма. 
(5).1. Полагането  на  изпит  в  процеса  на  училищното  обучение  по  профилиращ  учебен  

предмет  се  организира  и  провежда  като  единен  изпит  чрез  общ  изпитен  материал, който  създава  
възможност  за  проверка  и  поставянето  на  отделна  оценка  за  придобитите  компетентности  по  
всеки  модул. 

Продължителността  на  изпитите  по  чл.31 ал. 4, 
1.1. три  астрономически  часа  - в  случаите, когато  изпиrьт  е  писмен; 
1.2. три  астрономически  часа, от  които  до  30 минути  - за  устната  част  в  случаите, когато  

изпитьт  е  комбинация  от  писмена  и  устна  част; 
1.3. до  пет  астрономически  часа  - в  случаите, когато  изпитът  е  практически; 
1.4. три  астрономически  часа, от  които  до  60 минути  - за  писмената  част  в  случаите, 

когато  изпиrьт  включва  писмена  и  практическа  част; 
1.5. 40 минути  за  всеки  от  модулите  от  профилиращия  предмет, с  изключение  на  модул  

„Устно  общуване", който  е  до  20 минути. 
2. Оценката  от  изпитите  в  процеса  на  училищното  обучение  се  формира  като  

средноаритметична  от  оценките  на  членовете  на  училищната  комисия  по  оценяването  с  точност  
до: 
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2. 1. единица  - за  приравнителните  изпити, в  резултат  на  които  се  поставя  годишна  
оценка, за  изпитите  за  промяна  на  годишната  оценка, за  изпитите  за  определяне  на  срочна  или  
на  годишна  оценка; 

2.2. 0,01 - за  приравнителните  изпити, в  резултат  на  които  се  поставя  оценка  за  етап  от  
степента  на  образование, за  изпитите  за  промяна  на  окончателна  оценка  и  за  изпитите  за  
определяне  на  окончателна  оценка. 

3. Оценката  от  изпитите  в  процеса  на  училищното  обучение, които  се  провеждат  като  
комбинация  от  писмена  и  устна  част  или  от  писмена  и  практическа  част, е  средноаритметична  
от  оценките, поставени  за  всяка  част, с  точност, която  се  определя  по  реда  на  т.2. 

4. Оценката  от  изпитите  в  процеса  на  обучение, които  се  провеждат  като  комбинация  от  
писмена  и  устна  част  или  от  писмена  и  практическа  част, е  слаб  (2), когато  някоя  от  оценките  
по  отделните  части  е  слаб  (2). В  тези  случаи  поправителният  изпит  се  полага  и  в  двете  части. 

5. Оценката  от  изпитите  в  процеса  на  обучение  по  профилиращ  предмет  е  слаб  (2), когато  
оценката  по  някой  от  модулите  е  слаб  (2). В  този  случай  поправителиият  изпит  се  полага  само  
върху  съответния  модул  от  профилиращия  предмет. 

Чл. 32. (1) Изпитите  за  промяна  на  оценка  (не  повече  от  три) се  полагат  след  завършване  
на  образователната  степен  на  обучение. 

(2) При  получена  слаба  оценка  ученикът  се  явява  на  поправителна  сесия. 
(3) Оценката  от  изпита  за  промяна  на  оценка  е  окончателна. 
Чл. 33. При  преписване  (или  при  установяване  на  опит  за  преписване  по  време  на  

писмено  изпитване) на  ученика  се  поставя  оценка  Слаб  (2). 
Чл. 34. При  преписване  (или  при  установяване  на  опит  за  преписване) по  време  на  изпит  

работата  се  анулира  с  протокол  от  квесторите, който  се  подписва  от  ученика. Ученикът  няма  
право  да  се  яви  на  втора  дата  в  рамките  на  същата  изпитна  сесия. 

РАЗДЕЛ  VI. ОСВОБОЖДАВАНЕ  НА  УЧЕНИК  ОТ  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ  

Чл. 35. (1) Ученикът  може  да  отсъства  от  училище  по  уважителни  причини  в  следните  
СЛучаИ: 

1. по  медицински  причини  - при  представяне  на  медицински  документ  до  3 (три) 
учебни  дни  след  връщането  в  училище  и  писмено  потвърждение  от  родителя/представителя  на  
ученика/лицето, което  полага  грижи  за  ученика; 

2. поради  наложително  участие  в  друга  дейност  - при  представяне  на  документ  от  
спортния  клуб, в  който  членува, от  организаторите  на  състезания, конкурси, олимпиади, 
фестивали, концерти, спектакли, изложби  и  други  и  след  потвърждение  от  

родителя/представителя  на  ученика/лицето, което  полага  грижи  за  ученика; 
3. по  семейни  причини  - до  3 учебни  дни  в  една  учебна  година  въз  основа  на  

мотивирано  писмено  заявление  от  родителя  до  класния  ръководител  и  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) Отсъствие  на  ученик  от  учебен  час  без  уважителни  причини  е  отсъствие  по  
неуважителни  причини. 

(3) В  началото  на  учебната  година  (или  при  посrьпването  в  спортен  клуб  или  в  друга  
институция  за  извънучилищна  дейност) родителят  представя  на  директора  официално  
уведомително  писмо  от  клуба/институцията  за  извънучилищна  дейност, в  които  членува  
ученикът. При  прекратяване  на  участието  в  извънучилищна  дейност  родителят  уведомява  
директора  писмено. 

(4) Учениците  могат  да  посещават  шофьорски  курсове  само  извън  учебното  време, в  
което  са  ангажирани  в  училище. 

Чл. 36. (1) След  всеки  3 допуснати  отсъствия  на  ученика  от  училище  класният  
ръководител  уведомява  (в  среща, по  електронен  път  или  телефонно  обаждане) 

~ 
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родителя/представителя  на  ученика/лицето, което  полага  грижи  за  ученика, и  обсъжда  с  него  
възможностите  за  отстраняване  на  причините  за  отсъствията. 

(2) Броят  на  отсъствията  на  ученика  за  седмица, месец, срок, учебна  година  се  
сборува  в  електронния  дневник  на  АЕГ  от  класния  ръководител . 

(3) Класният  ръководител  подава  до  2-ро  число  на  всеки  месец  броя  
извинени /неизвинени  отсъствия  за  всеки  ученик  в  Учебен  отдел  за  изпращане  в  РУО. 

Чл. 37. (1) Освобождаването  от  учебни  занятия  и  извиняването  на  отсъствията  се  
извършва  със  следните  документи: медицинска  бележка  (съгласно  Писмо  с  изх.№1б- 
0043/12.07.2017г. на  Минисrьра  на  здравеопазването ), служебна  бележка  от  спортен  или  
творчески  клуб, служебна  бележка  от  организации, служебна  бележка  от  органите  на  
държавната  или  съдебната  власт, мотивирано  писмено  заявление  от  родителя  до  класния  
ръководител, мотивирано  писмено  заявление  от  родителя  до  директора  за  разрешение  на  
отсъствие  по  семейни  причини. 

(2) Родителят /представителят  на  ученика/лицето, което  полага  грижи  за  ученика, 
уведомява  своевременно  и  без  забава  училищните  власти  относно  отсъствието  и  причините  за  
него. 

(3) Всички  документи  за  извиняване  на  отсъствия  (медицински  и  служебни  бележки, 
уведомителни  писма, справки  и  др.) се  представят  при  спазването  на  утвърдената  в  училището  

ПРОЦЕДУРА: 
1. Заявление  за  отсъствие  по  семейни  причини  (до  класен  ръководител  - до  3 дни; до  

директор  - до  7 дни) или  по  други  допустими  поводи  се  подава  3 дни  предварително  от  
родителя/настойника /упълномощеното  лице. 

1.1. Заявлението  се  представя  в  Учебния  отдел  лично  от  родителя  / настойника  / 
упълномощеното  лице. 

1.2. При  отсъствие  на  родителя/настойника /упълномощеното  лице  (или  по  друга  
уважителна  причина) родителят/настойникът /упълномощеното  лице  уведомява  своевременно  и  
без  забава  класния  ръководител. 

1.3. Ученикът  предава  заявлението  на  класния  ръководител, който  поставя  резолюция  
„Съгласувано  с  родител.", подписва  се  и  входира  заявлението  в  Учебния  отдел. 

2. При  отсъствие  по  здравословни  причини  представянето  на  медицинската  бележка  
(съгласно  Писмо  с  изк.№1б-00-43/12.07.2017г. на  Минисrьра  на  здравеопазването ) се  
осъществява  по  следния  АЛГОРИТЪМ: 

2.1. Преди 	издаването 	на 	медицинската 	бележка  
родителят /настойникът /упълномощеното  лице  изпраща  на  служебен  e-mail на  гимназията  
(parents@gpaeburgas.org) информация  за  имената  на  ученика, класа, началната  дата  на  
отсъствието; 

2.2. След  издаване  на  медицинската  бележка  родителят  изпраща  снимка  на  документа  
на  служебен  е-mail на  гимназията  (parents@gpaeburgas.org); 

2.3. Ученикът  представя  оригинала  на  бележката  на  класния  ръководител  до  3 дни  
след  първия  учебен  ден  от  връщането  си  в  училище. В  случай, че  родителите  не  разполагат  с  е- 
mai1, попълват  лично  декларация  за  отсъствието  по  образец  в  Учебния  отдел. 

3. Служителите  от  Учебния  отдел  пренасочват  информацията  от  служебния  e-mail 
на  гимназията  на  служебния  е-mail на  класния  ръководител . 

Чл. 38. Освобождаването  от  учебни  занятия  и  извиняването  на  отсъствията  се  извършва  
в  следните  случаи  и  при  спазването  на  съответния  РЕД: 

1. При  заболяване  (и/или  по  други  медицински  причини) в  учебно  време  отсъствията  
се  извиняват  от  класния  ръководител  при  спазването  на  процедурата. 

2. В  случай  на  дългосрочно  лечение  или  ако  периодът  на  отсъствие  включва  
последните  дни  на  текущия  месец, родителят/настойникът  (пълномощникът) представя  
медицинския  документ  предварително, не  по-късно  от  първия  работен  ден  на  следващия  месец. 

3. При  съмнение  в  достоверността  на  представените  документи  училищното  
медицинско  лице  извършва  проверка. 
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4. 	Класният  ръководител  извинява  отсъствията  на  ученика  при  спазване  на  
изискванията  на  Вътрешните  правила  за  използването  и  обслужването  на  електронния  дневник  
на  АЕГ  „Гео  Милев", гр.Бургас. 

(1) В  случаите  на  отсъствие  поради  участие  през  учебно  време  в  мероприятия  и  
състезания  от  спортен  клуб, в  изложби, представления , конференции, ученически  състезания, 
олимпиади, конкурси, проекти  и  обществени  мероприятия, в  които  представя  училището, или  
поради  призоваване  от  органите  на  държавната  или  съдебната  власт, отсъствията  се  извиняват  
от  класния  ръководител  след  разрешение  от  директора. 

(2) 1. В  случаите  на  отсъствие  по  семейни  причини  родителят/представителят  на  
ученика/лицето, което  полага  грижи  за  ученика, подава  3 дни  предварително  заявление  по  
съответния  ред. 2. В  случай  че  заявлението  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. 

З. 	Отсъствията  се  извиняват  от  класния  ръководител  при  спазването  на  утвърдената  
процедура. 

4. 	Класният  ръководител  извинява  отсъствията  на  ученика  при  спазване  на  
изискванията  на  Вътрешните  правила  за  използването  и  обслужването  на  електронния  дневник  
на  АЕГ  „Гео  Милев", гр.Бургас. 

(3) За  всички  неупоменати  по-горе  случаи  на  извиняване  на  отсъствия  на  ученик  
директорът  издава  заповед  (след  решение  на  Педагогическия  съвет), на  основание  на  която  
класният  ръководител  извинява  отсъствията. 

Чл. 39. Класният  ръководител  има  право  да  извършва  проверка  на  достоверността  на  
представените  документи. 

Чл. 40. Класният  ръководител  е  длъжен  в  срок  от  24 часа  да  изясни  причините  за  
отсъствие  на  ученик, за  което  не  е  уведомен. 

Чл. 41. Ученик, чиито  отсъствия  от  учебни  занятия  надхвърлят  25% от  учебните  часове  
по  отделен  предмет, предвидени  по  УУП  за  съответната  паралелка  през  учебния  срок, което  не  
позволява  да  бъде  поставена  срочна  оценка  поради  невъзможност  да  бъдат  проведени  
минималният  брой  текущи  изпитвания  при  спазване  на  принципа  за  ритмичност, се  явява  на  
изпит  за  оформяне  на  срочна  оценка. 

РАЗДЕЛ  VII. ОСВОБОЖДАВАНЕ  НА  УЧЕНИК  ОТ  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ  по  

УЧЕБНИЯ  ПРЕДМЕТ  „ФИЗИЧЕСКО  ВЪЗПИТАНИЕ  И  СПОРТ" 

Чл. 42. Учениците  имат  право  да  бъдат  освободени  по  здравословни  причини  от  часовете  
по  учебния  предмет  "Физическо  възпитание  и  спорт". Видът  на  заболяването  и  заключението  за  
освобождаване  се  определят, както  следва: 

(1) За  краткосрочно  освобождаване  - с  медицинско  удостоверение, издадено  от  
личния  или  лекуващия  лекар, със  срок  за  "допускане" или  "недопускане" да  се  упражнява  
спортна  дейност. Извършеният  преглед  се  вписва  в  медицинската  документация, издадена  от  
лечебното  заведение. 

(2) При  наличие  на  медицински  документ  за  краткосрочно  недопускане  за  
упражняване  на  спортна  дейност  присъствието  на  ученика  се  контролира  от  учителя  по  
физическо  възпитание  и  спорт. 

(3) Освобождаването  за  учебен  срок  и/или  учебна  година  става  след  представянето  
на  следните  медицински  документи: 

1. протокол  от  лекарска  комисия  (ЛКК) по  профила  на  заболяването; 
2. протокол  от  районна  експертна  лекарска  консултативна  комисия  (РЕЛКК), която  

има  предназначение  да  определя  инвалидностга  на  деца  до  1 б  години, и  /или  от  ЛКК, ако  
ученикът  е  освидетелстван  вече  от  РЕЛКК  по  друг  повод. 
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(4) В  случаите  по  ал.1. и  ал.3. за  учениците, освободени  по  здравословни  причини  от  
упражняване  на  спортна  дейност, в  задължителната  училищна  документация  се  записва  текст  
"освободен". 

(5) Въз  основа  на  представените  медицински  документи  директорът  определя  със  
заповед  как  учениците, освободени  по  здравословни  причини  от  учебния  предмет  „Физическо  
възпитание  и  спорт" за  учебен  срок  и/или  учебна  година, прекарват  и  уплътняват  времето  за  
тези  часове. Директорът  уведомява  родителите  на  ученика  писмено  с  обратно  писмено  
уведомление . 

РАЗДЕЛ  VIII. ЗАВЪРШВАНЕ  НА  СРОК, УЧЕБНА  ГОДИНА, СТЕПЕН  НА  
ОБРАЗОВАНИЕ  

Чл. 43. (1) Ученик  завършва  успешно  клас, ако  има  годишни  оценки  най-мапко  Среден  
(3) по  всички  учебни  предмети, предвидени  в  училищния  учебен  план  за  съответния  клас  в  
задължителните  и  в  избираемите  учебни  часове. 

(2) Ученик, успешно  завършил  определен  клас, продължава  обучението  си  в  следващия  
клас. 

Чл. 44. (1) Ученик, който  има  годишна  оценка  Слаб  (2) по  учебен  предмет, полага  
поправителен  изпит. 

(2) В  случаите  по  ал. 1 ученик, който  не  се  е  явил  или  не  е  положил  успешно  
поправителния  изпит, повтаря  класа. 

Чл. 45. Ученик  от  XII клас, който  има  годишна  оценка  Слаб  (2) по  един  или  по  няколко  
учебни  предмета  и  не  се  е  явил  или  не  е  положил  успешно  поправителните  изпити, не  повтаря  
класа. Той  може  да  се  явява  на  изпити  за  промяна  на  оценката  без  ограничения  на  броя  изпитни  
сесии. 

Чл. 46. Учениците, които  успешно  са  завършили  XII клас, стават  зрелостници  и  
придобиват  право  да  се  явят  на  държавни  зрелостни  изпити  и  на  държавен  изпит  за  придобиване  
на  професионална  квалификация . 

Чл. 47. (1) Зрелостниците, обучавани  по  училищен  учебен  план, който  осигурява  
профилирана  подготовка, придобиват  средно  образование  след  успешно  полагане  на  
задължителен  държавен  зрелостен  изпит  по  учебния  предмет  „Български  език  и  литература" и  
на  задължителен  държавен  зрелостен  изпит  по  профилиращ  учебен  предмет. 

(2) Зрелостниците, обучавани  по  училищен  учебен  план, който  осигурява  
професионална  подготовка, придобиват  средно  образование  след  успешно  полагане  на  
задължителен  държавен  зрелостен  изпит  по  учебния  предмет  „Български  език  и  литература" и  
на  задължителен  държавен  изпит  за  придобиване  на  професионална  квалификация  - по  теория  
и  практика  на  професията. 

(3) Придобиването  на  средно  образование  се  удостоверява  с  диплома  за  средно  
образование, в  която  се  вписва  и  общият  успех. 

(4) Дипломата  за  средно  образование  е  окончателна  и  дава  право  за  продължаване  на  
образованието  или  за  професионално  обучение. 

(5) Зрелостниците  по  чл. 132, ал. 3 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  
образование  (ЗПУО) освен  диплома  за  средно  образование  получават  и  свидетелство  за  
професионална  квалификация. При  условията  и  по  реда  на  Закона  за  професионалното  
образование  и  обучение  те  получават  и  свидетелство  за  правоспособност  за  професиите, за  
които  се  изисква  такава. 

(6) По  свое  желание  лицето  може  да  получи  европейско  приложение  към  
свидетелството  за  професионална  квалификация  и/или  приложение  към  дипломата  за  средно  
образование  на  чужд  език  - английски, френски  или  немски. 

Задължителният  държавен  зрелостен  изпит  по  учебния  предмет  „Български  език  и  
литература" се  полага  върху  учебно  съдържание, изучавано  в  задължителните  учебни  часове  
във  втория  гимназиален  етап  на  средно  образование . 

(8) 	Вторият  задължителен  държавен  зрелостен  изпит  по  чл. 132, ал. 2 от  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО) се  полага  по  учебен  предмет, избран  от  

16 



ученика  измежду  учебните, които  ученикът  е  изучавал  в  избираемите  учебни  часове  като  
профилиращ  учебен  предмет  във  втория  гимназиален  етап  на  средно  образование . Държавният  
зрелостен  изпит  се  полага  върху  учебното  съдържание  от  задължителните  модули  на  
профилиращия  учебен  предмет. 

(9) Държавният  изпит  за  придобиване  на  професионална  квалификация  по  чл. 132, 
ал. 3 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО) се  полага  при  условията  
и  по  реда  на  Закона  за  професионалното  образование  и  обучение. 

(10) По  свое  желание  зрелостникът  може  да  положи  и  до  два  допълнителни  държавни  
зрелостни  изпита  по  избрани  от  него  учебни  предмети  измежду  учебните  предмети  Български  
език  и  литература, Чужд  език  - английски, френски, немски, италиански, испански  или  руски, 
Математика, Информационни  технологии, Физика  и  астрономия, Биология  и  здравно  
образование, Химия  и  опазване  на  околната  среда, История  и  цивилизации, География  и  
икономика  и  Философия. 

(1 1) В  случай  че  избраният  учебен  предмет  по  ал. 10 е  изучаван  от  ученика  като  
профилиращ, държавният  зрелостен  изпит  се  полага  върху  учебното  съдържание  от  
задължителните  модули  на  профилиращия  учебен  предмет, изучавано  в  избираемите  учебни  
часове  във  втория  гимназиален  етап  на  средно  образование . 

(12) В  случай  че  избраният  учебен  предмет  по  ал. 1 от  чл. 135. от  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО) не  е  изучаван  от  ученика  като  
профилиращ, държавният  зрелостен  изпит  се  полага  върху  учебното  съдържание, изучавано  в  
задължителните  учебни  часове  в  средната  степен  на  образование. 

(13) Зрелостникът  може  да  положи  допълнителен  държавен  зрелостен  изпит  по  
учебния  предмет  „Български  език  и  литература" само  ако  е  изучавал  учебния  предмет  като  
профилирятт j. Държавният  зрелостен  изпит  се  полага  върху  учебното  съдържание  от  
задължителните  модули  на  профилиращия  учебен  предмет. 

(14) Допълнителен  държавен  зрелостен  изпит  по  учебния  предмет  „Чужд  език" може  
да  се  положи  и  по  чужд  език, различен  от  посочените  в  ал. 1 от  чл. 135. от  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО), ако  съгласно  училищния  учебен  план  
ученикът  е  изучавал  съответния  чужд  език  в  първия  гимназиален  етап  на  средно  образование  и  
като  профилиращ  учебен  предмет  във  втория  гимназиален  етап  на  средно  образование. 

РАЗДЕЛ  IX. ОТПИСВАНЕ  ОТ  УЧИЛИЩЕТО  И  ЗАПИСВАНЕ  В  УЧИЛИЩЕТО  

Чл. 48. (1) Ученик  се  отписва  от  училището, когато: 
1. се  премества  в  друго  училище; 
2. се  обучава  в  дневна  форма  и  не  посещава  училище  по  неуважителни  причини  за  

период  по-дълъг  от  два  месеца. 
(2) В  случаите  по  ал. 1, т. 2, когато  ученикът  е  в  задължителна  училищна  възраст, 

директорът  на  училището  уведомява  съответната  общинска  или  районна  администрация , 
регионалното  управление  на  образованието  и  органите  за  закрила  на  детето. 

Чл. 49. В  случай  на  свободно  място  в  училището, то  се  обявява  в  сайта  на  РУО-Бургас  и  
в  сайта  на  училището. 

Чл. 50. (1) Желаещите  да  заемат  обявеното  свободно  място  подават  заявление  до  
директора. 

(2) Редът  и  условията  за  приемане  и  преместване  на  ученици  от  8 до  12 клас  са  
налични  на  интернет  страницата  на  АЕГ  „Гео  Милев". Кандидаrьт  с  най-висок  резултат  заема  
свободното  място  

(3) Ученици  от  училища  в  чужди  държави, които  имат  българско  гражданство, но  
са  принудени  да  напуснат  чуждата  държава, в  която  се  обучават, поради  въоръжен  
конфликт, гражданска  война, чужда  агресия, нарушаване  на  човешките  права  или  насилие  
в  големи  размери  на  територията  на  съответната  държава  или  в  отделен  район  от  нея  и  които  
не  притежават  документ  за  завършен  клас, етап  или  степен  на  образование, влезли  и  
останали  на  територията  на  Република  България, се  приемат  или  преместват, обучават  се  в  

17 



съответния  клас  на  училищното  образование  в  държавно  или  в  общинско  училище  в  
Република  България  и  валидират  необходимите  компетентности  при  условията  и  по  реда  на  
раздел  II от  Наредба  №  3 от  6.04.2017 г. за  условията  и  реда  за  приемане  и  обучение  на  
лицата, rьрсещи  или  получили  международна  закрила  (ДВ, бр. 32 от  2017 г.). 

(3.1) Учениците  по  ал. 1 може  да  се  записват  и  над  утвърдения  държавен, 
допълнителен  държавен, съответно  училищен  план-прием, при  което  не  се  прилага  чл. 1 07а. 

(3.2) Когато  със  записването  на  ученика  по  ал. 1 ще  се  надвиши  нормативът  за  
максимален  брой  ученици  в  паралелка, ученикът  се  записва  при  условията  на  чл. 61, ал. 4 
и  5 от  Наредбата  за  финансирането  на  институциите  в  системата  на  предучилищното  и  
училищното  образование, приета  с  Постановление  №  219 на  Министерския  съвет  от  2017 г. 
(ДВ, бр. 81 от  2017 г.)."( Наредба  за  допълнение  на  Наредба  №  10 от  2016 г. за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование) 

ГЛАВА  IV. УЧАСТНИЦИ  В  ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС  

Чл. 51. (1) Участниците  в  образователно -възпитателния  процес  са  учениците, учителите, 
директорът, заместник- директорите  и  другите  педагогически  и  непедагогически  специалисти, 
както  и  родителите. 

(2) Участниците  в  образователно-възпитателния  процес  в  сътрудничество  и  
взаимодействие  си  партнират  помежду  си, с  институциите, с  Община  Бургас  и  с  други  
заинтересовани  страни. 

(3) На  всички  работещи  в  училището  се  дължи  почит  и  уважение  от  учениците, 
родителите, административните  органи  и  обществеността . 

(4) Служебните  въпроси  и  възникналите  проблеми  в  работата  се  решават  при  
спазването  на  стандартите  за  етично  поведение  на  работещите  в  АЕГ  „Гео  Милев"-Бургас. 

(5) Регламентираните  етични  правила  следва  да  се  прилагат  при  изпълнение  на  
задълженията  от  всеки  служител  и  от  ръководството  на  училището . 

(6) Участниците  в  образователно-възпитателния  процес  в  АЕГ  „Гео  Милев"-Бургас  
с  поведението  си  и  с  публичните  си  коментари  за  училището  оценяват  положително  
постиженията  на  институцията  и  насочват  общественото  мнение  към  позитивни  изводи  за  нея  
и  за  качеството  на  предоставяното  образование. 

(7) Всеки  работещ  в  АЕГ  „Гео  Милев"-Бургас  е  длъжен: 
1. да  се  стреми  към  изграждането  на  партньорска  комуникация  в  колектива  в  

съзвучие  с  добрите  нрави  и  с  лоялността  към  работното  място; 
2. В  професионалното  си  поведение  (при  изпълнение  на  заеманата  длъжност) и  в  

личния  си  живот  да  се  съобразява  с  нормите  на  Етичния  кодекс  на  училищната  общност, с  който  
се  запознава  срещу  подпис  при  постъпването  на  работа; 

3. Като  се  съобразява  със  спецификата  на  взаимодействията  в  училищния  контекст, 
да  се  въздържа  от  използването  на  служебното  и  личното  си  общуване  в  социалните  мрежи  или  
в  други  електронни  канали  за  уронване  престижа  на  гимназията; 

4. В  работата, в  своя  обществен  и  личен  живот  да  се  въздържа  от  негативни  
коментари  за  училището  и  за  отделни  лица  от  екипа; 

5. да  се  стреми  към  разрешаването  на  възникнали  спорове  и  конфликтни  ситуации, 
като  се  въздържа  от  изказвания, действия  и  поведение, засилващи  напрежението . 

РАЗДЕЛ  I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ  

I. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  СПЕЦИАЛИСТИ  

Чл. 52. (1) Учителите, директорът, както  и  заместник-директорите, които  изпълняват  
норма  преподавателска  работа, са  педагогически  специалисти . 

(2) Накърняване  на  достойнството  и  авторитета  на  учителите  е  недопустимо . 
Чл. 53. (1) Педагогическите  специалисти  имат  следните  ПРАВА: 
- 	да  бъдат  зачитани  правата  и  достойнството  им; 
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- 	да  определят  методите  и  средствата  за  провеждане  на  образователния  процес  
съобразно  принципите  и  целите, разписани  в  Закона  за  предучилищното  и  училищното  
образование; 

да  участват  във  формирането  на  политиките  за  развитие  на  училището; 
да  получават  професионална  подкрепа  в  процеса  на  изпълнение  на  служебните  си  

задължения; 
- 	да  повишават  квалификацията  си  според  Вътрешните  правила  за  организиране, 

провеждане  и  отчитане  на  квалификационната  дейност  на  педагогическите  и  непедагогическите  
специалисти  и  Плана  за  квалификационната  дейност  в  АЕГ; 

да  бъдат  поощрявани  и  награждавани; 
да  получават  информация  по  въпроси, свързани  с  изпълнението  на  служебните  си  

задължения, както  и  за  възможностите  за  повишаване  на  професионалната  си  квалификация; 
да  използват  училищната  материално-техническа  база  за  изпълнение  на  

служебните  си  задължения; - да  отнемат  и  да  задържат  временно  използвани  от  ученика  по  
време  на  учебния  час  без  разрешение  мобилен  телефон  и  други  текнически  и  електронни  
средства, които  по  своя  преценка  учителят  връща  на  ученика  или  на  неговия  родител. 

(2) Педагогическите  специалисти  имат  следните  ЗАДЪЛЖЕНИЯ : 
- 	да  участват  в  класирането  на  проектите  на  учебници  по  съответния  учебен  

предмет  и  при  избора  на  учебник, по  който  ще  се  провежда  обучението; 
- 	да  осъществяват  обучение  и  възпитание  на  учениците  в  съответствие  с  ДОС; 

да  опазват  живота  и  здравето  на  учениците  по  време  на  образователния  процес  и  
на  други  дейности, организирани  от  училището; 

- 	да  зачитат  правата  и  достойнството  на  учениците  и  да  сътрудничат  и  партнират  
със  заинтересованите  страни; 

- 	да  продължават  образованието  си  и  да  повишават  професионалната  си  
квалификация, с  цел  подобряване  на  качеството  на  образованието, според  вътрешните  правила  
за  организиране, провеждане  и  отчитане  на  квалификационната  дейност  на  педагогическите  и  
непедагогическите  специалисти  и  плана  за  квалификационната  дейност  в  АЕГ; 

- да  уведомяват  своевременно  директора, когато  поради  временна  
неработоспособност  се  налага  да  отсъстват  от  учебни  часове, за  осигуряване  на  заместник  с  цел  
недопускане  на  свободни  часове; 

да  участват  в  работата  на  Педагогическия  съвет; 
да  изпълняват  предписанията  и  препоръките  на  органите, осъществяващи  

методическа  дейност  и  контрол  в  образователната  система; 
- 	да  не  ползват  мобилен  телефон  по  време  на  учебен  час  за  лични  разговори  и  

съобщения; 
- 	да  не  пушат, да  не  внасят  и  да  не  употребяват  алкохол  в  училището, както  и  извън  

него  при  провеждане  на  дейности, в  които  участват  ученици; 
- 	да  се  явяват  на  работа  с  облекло  и  във  вид, които  съответстват  на  положението  

им  на  учители  и  на  добрите  нрави; 
- 	С  външния  си  вид, с  облеклото  си  и  с  поведението  си  да  допринасят  за  създаване  

и  поддържане  на  нравствени  добродетели  у  учениците; 
- 	да  не  внасят  в  училището  оръжие  и  други  предмети, които  са  източник  на  

повишена  опасност; 
да  работят  с  електронния  дневник  при  спазване  на  изискванията  на  Вътрешните  

правила  за  използването  и  обслужването  на  електронния  дневник  на  АЕГ  „Гео  Милев", 
гр.Бургас. 

- 	да  водят  коректно  и  редовно  училищната  документация  съгласно  изискванията  
на  Министерството  на  образованието  и  науката; 

- 	да  докладват  на  педагогическия  съветник  имената  на  учениците, които  са  
допуснали  три  отсъствия  или  са  получили  две  или  повече  слаби  оценки  по  предмет  (за  
включване  в  Екипа  за  обща  подкрепа); 
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Чрез  административното  ръководство  да  уведомяват  незабавно  общинската  
служба  за  социално  подпомагане  за  ученици, нуждаещи  се  от  закрила; 

- 	да  уведомяват  директора  за  ученици, нуждаещи  се  от  специална  закрила; 
да  изпълняват  решенията  на  Педагогическия  съвет  и  на  другите  органи  за  

управление  на  образованието; 
да  не  отклоняват  ученици  от  учебния  процес; 
да  не  прилагат  форми  на  физическо  и  психическо  насилие  върху  учениците  и  да  

не  накърняват  личното  им  достойнство; 
да  подпомагат  родителите, които  срещат  затруднения  при  възпитанието  на  децата  

си; 
- 	да  не  организират  и  да  не  осъществяват  политическа, религиозна  и  

противодържавна  дейност  с  учениците  и  колегите  си  в  училище; 
- 	да  познават  и  спазват  Етичния  кодекс  на  общносrга; 
- 	Всяка  учебна  година  до  15 септември  да  изготвят  годишно  тематично  

разпределение  на  учебния  материал  по  предметите  и  модулите, които  ще  преподават; 
- 	да  работят  за  обогатяването  и  усъвършенстването  на  материално-техническата  

база  на  училището; 
- 	да  дават  консултации  в  дни  и  часове, определени  със  заповед  на  директора. 
Чл. 54. Учителите  и  ръководството  на  училището  не  отговарят  за  изгубени  от  учениците  

вещи. 
Чл. 55. (1) Учител, който  е  и  класен  ръководител, има  следните  задължения: 
1. да  следи  за  успеха  и  развитието  на  учениците  от  съответния  клас, за  спазването  

на  учебната  дисциплина  и  за  уменията  им  за  общуване  с  учениците  и  учителите  и  периодично  
и  своевременно  да  информира  родителите  им; 

2. да  анализира  и  оценява  рисковите  фактори  за  учениците  от  класа  и  да  предприема  
превантивни  и  корективни  мерки  за  справяне  с  тях; 

З. 	да  контролира  посещаемостта  на  учениците  от  класа; 
4. Своевременно  да  уведомява  родителите, ако  ученикът  отсъства  от  учебни  часове, 

както  и  когато  спрямо  него  ще  започне  процедура  за  налагане  на  санкция  и  други  мерки  по  този  
правилник; 

5. да  консултира  родителите  за  възможностите  и  формите  на  допълнителна  работа  
с  ученика; 

б. 	да  организира  и  провежда  родителски  срещи; 
7. Периодично  да  организира  индивидуални  срещи  с  учениците  от  класа, да  

организира  и  провежда  час  на  класа  и  да  работи  за  развитието  на  паралелката  като  общност; 
8. да  участва  в  процедурите  за  налагане  на  санкция  и  мерки  по  отношение  на  

учениците  от  класа  в  случаите  и  по  реда, предвидени  в  този  правилник; 
9. да  осъществява  връзка  с  учителите, които  преподават  на  класа; 
10. да  осъществява  връзка  и  да  подпомага  учителите, които  работят  с  ученици  в  

класа; 
11. да  води  редовно  и  да  съхранява  учебната  документация  за  класа; 
12. да  запознава  срещу  подпис  учениците  и  родителите  с  този  правилник, с  учебния  

план  на  паралелката  и  с  други  институционални  документи; 
13. да  изпълнява  нарежданията  на  директора, които  се  отнасят  за  класа; 
14. да  се  грижи  за  опазването  на  училищното  имущество; 
15. да  изпълнява  дейности  по  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, като  прилага  една  или  повече  от  следните  дейности  за  въздействие  върку  вътрешната  
мотивация: 

Обсъждане  между  ученика  и  класния  ръководител  се  осъществява  с  цел  
изясняване  на  възникнал  проблем  и  получаване  на  подкрепа  за  разрешаването  му. 
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Класният  ръководител  разговаря  с  ученика  за  установяване  на  причините, довели  
до  възникването  на  проблема, при  спазване  на  Етичния  кодекс  на  училищната  общност. 

В  резултат  от  дейността  класният  ръководител  съвместно  с  ученика  определя  
дейности, които  да  доведат  до  преодоляване  на  проблема. - Класният  ръководител  оказва  
подкрепа  на  ученика  за  осъществяване  на  дейностите . (чл. 45, т. 1 от  Наредба  за  приобщаващото  
образование) 

(2) В  началото  на  учебната  година  и  на  втория  срок  класният  ръководител  провежда  
родителска  среща  по  безопасни  условия  на  възпитание, обучение  и  труд  в  училището. 

(3) На  първата  родителска  среща  за  учебната  година  класният  ръководител  
предоставя  информация  на  родителите  относно  графика  на  приемното  време  на  учителите. 

За  организацията  и  съдържанието  на  часа  на  класа  МО  на  класните  ръководители  по  
випуски  разработват  до  края  на  месец  септември, а  директорът  утвърждава  годишен  план  при  
съобразяване  с  разпределението  на  тематичните  области  по  чл.11 ал. 1 и  приложение  №  5 от  
Наредба  №  13 от  21.09.2016 г. за  гражданското,здравното, екологичното  и  интеркултурното  
образование . 

(2) В  сила  от  учебната  2022/2023 г. Министерството  на  образованието  и  науката  (МОН) 
организира  воденето  на  НЕИСПУО  и  поддържането  на  електронен  архив  на  информацията  и  
документите  в  електронен  формат  в  системата  на  предучилищното  и  училищното  образование, 
който  се  организира  чрез  електронни  информационни  модули  и  регистри  в  НЕИСПУО  (Наредба  
за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  №  8 от  2016 г. за  информацията  и  документите  за  
системата  на  предучилищното  и  училищното  образование ). 

II. ПООЩРЯВАИЕ  И  НАГРАЖДАВАИЕ  ИА  ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  
СПЕЦИАЛИСТИ  

Чл. 56. Педагогическите  специалисти  се  поощряват  с  морални  и  материални  награди  за  
високи  постижения  в  училищното  образование  и/или  за  образцово  изпълнение  на  
задълженията  си  със  заповед  на  работодателя. 

РАЗДЕЛ  II. УЧЕИИЦИ  
I. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  УЧЕИИЦИТЕ  

Чл. 57. Ученик  е  този, който  е  записан  в  училище  за  обучение  и  за  завършване  на  клас. 
Чл. 58. Приемането  на  учениците  в  VI1I клас  в  АЕГ  „Гео  Милев" се  извършва  въз  основа  

на  резултатите  от  националното  външно  оценяване  след  VII клас. 
Чл. 59. УЧЕНИЦИТЕ  ИМАТ  СЛЕДИИТЕ  ПРАВА: 
1 .да  бъдат  обучавани  и  възпитавани  в  здравословна, безопасна  и  сигурна  среда; 
2.Да  бъдат  зачитани  като  активни  участници  в  образователния  процес; 
3. 	да  избират  профила; 
4.Да  избират  между  учебните  предмети, предложени  от  училището  за  изучаване  в  

избираемите  и  факултативните  учебни  часове; 
5 .да  получават  библиотечно -информационно  обслужване; 
6.Да  получават  информация  относно  обучението, възпитанието, правата  и  задълженията  

си; 
7.Да  получават  обща  и  допълнителна  подкрепа  за  личностно  развитие; 
8.Да  бъдат  информирани  и  консултирани  във  връзка  с  избора  на  образование  или  

професия; 
9.Да  участват  в  проектни  дейности; 
10.Да  дават  мнения  и  предложения  за  училищните  дейности, включително  за  

избираемите  и  факултативните  учебни  часове; 
1 1 .Чрез  формите  на  ученическо  самоуправление  да  участват  в  обсъждането  при  

решаването  на  въпроси, засягащи  училищния  живот  и  училищната  общност; 
12.Да  получават  съдействие  от  училището  и  от  органите  на  местното  самоуправление  

при  изразяване  на  мнението  си  по  въпроси, които  пряко  ги  засягат, както  и  при  участие  в  живота  
на  общносrга; 
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13.Да  бъдат  поощрявани  с  морални  и  материални  награди; 
14.Да  получават  стипендии. 
Чл. 60. УЧЕНИЦИТЕ  ИМАТ  СЛЕДНИТЕ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
1. да  присъстват  и  да  участват  в  учебни  часове  и  занимания; 
2. да  съхраняват  авторитета  на  училището  и  на  училищната  общност  и  да  

допринасят  за  развитието  на  добрите  традиции; 
3. да  зачитат  правата, честта  и  достойнството  на  другите, както  и  да  не  прилагат  

физическо  и  психическо  насилие; 
4. да  посрещат  учителите  със  ставане  на  крака, с  поздрав, включващ  фамилното  име  

на  учителя; 
5. да  спазват  Правилника  за  дейносrга  на  училището, Етичния  кодекс  на  общносrга  

и  други  институционални  документи, в  това  число  и  свързани  с  участие  в  извънкласни  и  
извънучилищни  дейности; 

6. да  изпълняват  всички  законни  нареждания  на  длъжностните  лица  в  училището; 
7. да  се  явяват  в  училището  с  облекло  и  във  вид, които  съответстват  на  положението  

на  ученика  и  на  добрите  нрави, съгласно  изискванията  на  този  правилник, и  да  носят  
училищната  униформа  и  другите  отличителни  знаци  на  Английска  езикова  гимназия  „Гео  
Милев"; 

8. да  използват  в  учебните  часове  избраните  от  учителя  учебници  и  учебни  помагала  
и  да  носят  всички  материапи, необходими  за  нормалното  провеждане  на  учебните  часове  
(Контролът  се  осъществява  от  учителя  по  съответния  предмет.) 

9. да  притежават  ученическа  лична  карта  (Директорът  заверява  веднъж  - в  началото  
на  учебната  година- ученически  лични  карти. Издаването  на  втора  ученическа  лична  карта  става  
след  писмена  молба  от  родителя /настойника  на  ученика.) 

10. да  носят  ученическата  си  лична  карта  в  училището  и  извън  него; 
11. да  представят  ученическата  лична  карта  при  поискване  от  длъжностно  лице; 
12. да  се  явяват  в  училище  15 минути  преди  началото  на  учебните  занятия; 
13. да  заемат  мястото  си  в  кабинета  и  да  се  подготвят  за  работа  след  биенето  на  

първия  звънец  (Закъснение  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 .) 

14. да  спазват  установения  ред  в  класните  стаи  по  време  на  учебните  часове  и  през  
междучасията; 

15. да  спазват  нормите  за  ползване  на  спортните  съоръжения; 
16. да  участват  в  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт  със  спортно  облекло  

според  изискванията  на  учителя  по  ФВС, провеждащ  занятията; 
17. да  отиват  при  педагогическия  съветник/училищния  психолог, когато  поради  

възпрепятстване  провеждането  на  учебния  процес  учителят  ги  е  отстранил  до  края  на  учебния  
час; 

да  пазят  училищното  имущество  (Родителите  на  ученик, който  повреди  училищно  
имущество, отстраняват  повредата  или  заплащат  отстраняването  й  в  тридневен  срок  от  датата  
на  констативния  протокол, изготвен  от  учител, домакин  и  класен  ръководител. За  умишлено  
увреждане  на  училищно  имущество  на  ученика  се  налага  и  санкция.) 

Чл. 61. Ученици, напускащи  гимназията, са  длъжни  да  предадат  всички  материални  
ценности, собственост  на  училището, и  да  удостоверят  това  с  обходен  лист, предаден  в  Учебния  
отдел. 

Чл. 62. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  ИРИ  ДЕЖУРСТВО  В  КЛАСНАТА  
СТАЯ  

(1) При  организиране  на  учебния  ден  в  паралелката  учениците  дежурят  в  класната  
стая  по  двама. 

(2) Учениците  изпълняват  дежурство  в  клас  по  ред, определен  от  класния  
ръководител  или  от  учителя  в  съответната  учебна  стая  (кабинет). 
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(3) Дежурните  ученици  организират  паралелката  да  посреща  учителите  със  ставане  
на  крака, с  поздрав, включващ  фамилното  име  на  учителя. 

(4) Учениците  осъществяват  задълженията  си  на  дежурни, като  зачитат  правата, 
чесrга  и  достойнството  на  другите  и  не  прилагат  физическо  и  психическо  насилие, не  влизат  в  
пререкания  или  физически  съприкосновения  и  не  превишават  правата  си. 

(5) Дежурните  ученици  имат  следните  задължения  в  класната  стая: 
1. да  заемат  своите  места  10 минути  преди  влизането  на  класа; 
2. да  подготвят  дъската  и  необходимите  материапи  за  учебния  час; 
З. 	да  оказват  съдействие  на  учителите  и  останалите  ученици  от  класа  да  се  подготвят  

за  работа  в  часа; 
4. да  докладват  за  отсъстващи  ученици; 
5. да  уведомяват  директора  или  заместник-директор, ако  до  10 минути  след  

започването  на  часа  учителят  не  е  в  клас, и  да  информират  паралелката  за  получените  указания; 
6. да  докладват  за  възникнали  проблеми  по  материално-техническата  база, като  

сигнализират  класния  ръководител, ако  установят  повреди, нанесени  върху  имуществото  в  
класната  стая; 7. да  ограничават  внасянето  и  консумацията  на  храна  в  класната  стая, което  
правят  при  спазване  на  добрия  тон, без  да  създават  напрежение, като  изискват  от  хранещите  се  
ученици  да  напусната  помещението  незабавно; 

8. да  контролират  реда  и  дисциплината  в  класната  стая  в  междучасията  и  да  информират  
класния  ръководител  или  представител  на  училищното  ръководство  за  конкретни  негативни  
прояви, нарушаващи  Правилника  за  дейносrга  на  училището, станали  по  време  на  дежурството; 
9. При  нужда  да  оказват  съдействие  на  останалите  ученици  до  отпадането  на  необходимостга  
от  помощ  или  до  явяването  на  учител, класен  ръководител  или  друго  длъжностно  лице  от  
училището; 

10. да  следят  за  хигиенното  състояние  на  класната  стая, като  със  свои  сили  и  с  
помощта  на  други  ученици  се  грижат  за  чистотата  в  нея; 

11. да  организират  паралелката  за  почистването  на  класната  стая  преди  напускането  
й  в  края  на  учебния  ден  (Всеки  ученик  почиства  работното  си  място, изхвърля  всички  боклуци  
в  кошчето, подрежда  стола  си. Дежурните  ученици  изнасят  торбата  с  боклука  пред  вратата  на  
класната  стая.) 

Чл. 63. УЧЕНИКЪТ  НЯМА  ПРАВО: 
1. да  отсъства  от  учебни  занятия  без  уважителни  причини; 
2. да  участва  в  хазартни  игри, да  пуши  (в  това  число  и  електронна  цигара), да  

употребява, предлага  и  разпространява  наркотични  вещества  и  алкохол; 
3. да  участва  в  политически  партии  и  организации  до  навършване  на  1 8-годишна  

възраст; 
4. да  накърнява  с  поведението  си  авторитета  и  достойнството  на  учителя; 
5. да  създава  пречки  на  учителя  при  и  по  повод  изпълнение  на  служебните  му  

задължения  и  да  възпрепятства  със  своето  поведение  и  посrьпки  нормалното  протичане  на  
учебните  часове; 

6. да  унижава  личното  достойнство  на  съучениците  си, да  упражнява  физическо  и  
психическо  насилие  върху  тях, както  и  насилие, свързано  с  религиозни,етнически  и  полови  
различия, както  и  да  подстрекава  към  извършването  на  подобни  действия; 

7. да  носи  хладни  и  огнестрелни  оръжия; 
8. да  ползва  мобилен  телефон  и  други  технически  и  електронни  средства  по  време  

на  час, освен  за  учебна  дейност  и  след  изричното  разрешение  на  учителя, който  при  нарушение  
има  право  да  отнеме  техническите  средства, използвани  без  разрешение  по  време  на  час, да  ги  
задържи  временно  и  по  своя  преценка  да  върне  на  ученика  (след  часа) или  на  неговия  родител  

(в  удобно  за  двете  страни  време); 
9. да  дъвче  дъвка, да  консумира  храна  и  напитки  (освен  вода) по  време  на  учебните  

часове; 
10. да  влиза  в  улителската  стая; 
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11. да  получава  достьп  до  училищната  документация  (с  изключение  на  ученическата  
лична  карта) без  разрешение /присъствие  на  учител/длъжностно  лице; 

12. да  ползва  записващи  устройства  по  време  на  час  без  разрешение  на  учителя; 
13. да  създава  и  разпространява  снимкови, аудио  и  видео  материали, накърняващи  

честга  и  достойнството  на  учениците  и  учителите; 
14. да  носи  в  училище  пособия  и  материали, върху  които  има  надписи  и  изображения  

с  неприличен  характер; 
15. да  укрива, подправя, фалшифицира  или  унищожава  училищна  документация; 
16. да  представя  неверни  сведения  с  цел  измама; 
17. да  подсказва  и  преписва  по  време  изпитвания; 
18. да  използва  готови  чужди  материали  като  свои; 
19. да  напуска  учебните  занятия  (сградата  на  училището) по  медицински  или  други  

наложителни  причини, без  да  информира  за  това  класния  ръководител  или  друго  длъжностно  
лице  (заместник-директор  или  администратор  от  Учебния  отдел); 

20. да  изнася  и/или  поврежда  вещи  от  класната  стая, кабинетите  и  други  помещения  
на  училището; 

21. да  внася  в  учебните  помещения  крани  и  напитки  (с  изключение  на  вода). 
22. да  замърсява, драска  или  пише  по  стените, вратите, учебната  мебел  и  фасадата  на  

сградата, както  и  по  цялото  движимо  и  недвижимо  имущество. 
23. да  се  пързаля  по  парапети, да  се  надвесва  от  прозорци, да  се  катери  по  огради; да  

влиза  u/unu излиза  през  прозорците  в  учебни  стаи  и  други  помещения, намиращи  се  на  първия  
етаж  на  сградата. 

II. ПРЕОДОЛЯВАНЕ  НА  ПРОБЛЕМНОТО  ПОВЕДЕНИЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  

Чл. 64. (1) За  преодоляване  на  проблемното  поведение  на  ученика  и  за  справяне  със  
затрудненията  му  с  приобщаването  в  образователната  и  училищната  среда, с  участието  му  в  
дейносrга  на  училището  и  с  поведенческите  му  прояви, в  духа  на  приобщаващото  образование  
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  (Прилага  се  след  проведени  от  класния  
ръководител  насочващи  и  мотивиращи  дейности  с  ученика, които  не  са  дали  резултат. 
Дейносrга  се  документира  в  електронния  дневник  на  АЕГ  и  се  информира  

родителят/представителят  на  ученика/лицето, което  полага  грижи  за  ученика.); 
2. Използване  на  посредник  (медиатор) при  решаване  на  конфликт  в  училището  - 

осъществява  се  от  подготвен  за  целта  учител, психолог  и/или  педагогически  съветник, който  не  
е  страна  в  конкретния  конфликт  и  може  да  посредничи  за  разрешаването  му; 

3. Консултиране  на  ученика  с  психолог; 
4. консултиране  на  ученика  с  педагогически  съветник; 
5. Създаване  на  условия  за  включване  на  ученика  в  занимания, съобразени  с  

неговите  интереси  и  потребности; 
6. Учениците  с  наложени  санкции  се  насочват  за  задължително  включване  в  

съществуващите  в  училището  групи  за  занимания  по  интереси. 
(2) Когато  ученикът  възпрепятства  провеждането  на  учебния  процес, учителят  може  да  

го  отстрани  до  края  на  учебния  час. При  налагане  на  мярката  по  чл. 199, ал. 2 от  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО) ученикът  няма  право  да  напуска  
територията  на  училището  по  времето  на  отстраняването  си. При  изпълнението  на  мярката  
училището  създава  условия  за  работа  с  учениците  за  повишаване  на  мотивацията  и  социалните  
им  умения  за  общуване. 

III. НАГРАЖДАВАНЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  

Чл. 65. (1) цчениците  се  поощряват  с  морални  и  материални  награди  за  високи  
постижения  в  образователната  дейност, в  заниманията  по  интереси  и  за  приноса  им  към  
развитието  на  институционалната  общност  при: 
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1. Постигнати  изключителни  успехи  в  учебната  дейност  и  върхови  постижения  и  
класиране  на  призови  места  при  реализирането  на  изследователски  проекти  в  конкретни  
предметни  области, на  творчески  проекти  или  на  проекти, свързани  с  иновации  в  образованието; 

2. Класиране  на  призови  места  и  получаване  на  отличия  за  значими  постижения  в  
национални  и  международни  състезания, олимпиади, конкурси, фестивапи  и  други  форуми  за  
изява  на  способностите  в  обласrга  на  науките, технологиите, изкуствата  и  спорта; 

З. 	Прояви  на  гражданска  доблест  и  участие  в  доброволчески  или  благотворителни  
инициативи  или  при  участие  в  дейности  и  значими  прояви  за  приобщаване  на  учениците  към  
непреходните  национално  значими  идеали  и  ценности. 

(2) Директорът  на  АЕГ  (след  решение  на  Педагогическия  съвет) със  заповед  може  да  
учредява  награди  за  учениците. В  заповедта  се  определят  и  конкретни  критерии, на  които  трябва  
да  отговарят  учениците, за  да  бъдат  удостоени  с  определена  награда. 

(3) Наградите, с  които  се  удостояват  учениците, може  да  бъдат  грамоти, сертификати, 
плакети, предметни  награди  и  други  в  зависимост  от  възможностите  на  институцията  и  
постиженията  на  учениците. 

(4) Предложенията  за  удостояване  с  награди  се  правят  до  директора  на  АЕГ  от  
педагогически  специаписти, от  специалисти, осъществяващи  занимания  по  интереси  с  ученици, 
от  родители, от  ученици  в  институцията, от  други  лица  и  организации . 

(5) Предложенията  съдържат  трите  имена  на  ученика, групата/класа, в  който  се  
обучава, мотивите  за  предложението  и  информация  за  конкретните  постижения  на  ученика  в  
подкрепа  на  направеното  предложение . 

(6) Постъпилите  предложения  се  обсъждат  на  заседание  на  Педагогическия  съвет. 
(7) Директорът  (въз  основа  на  решението  на  Педагогическия  съвет) със  заповед  

определя  учениците, които  се  удостояват  с  награди. 
(8) Наградите  се  връчват  на  значими  национални  празници, по  тържествени  поводи  

или  на  специално  организирани  събития. 
Чл. 66. По  предложение  на  класния  ръководител  педагогическият  съвет  предлага  на  

директора  за  награждаване  ученици  с  високи  постижения. 

IV. 	ИАЛАГАИЕ  НА  САНКЦИИ  НА  УЧЕИИЦИТЕ  

Чл.67. (1) За  неизпълнение  на  задълженията, определени  в  ЗПУО, в  нормативните  
актове  по  неговото  прилагане  и  в  ПДУ, след  изчерпване  на  останапите  механизми  за  
въздействие  върху  вътрешната  мотивация  и  за  преодоляване  на  проблемното  поведение, на  
учениците  може  да  се  налагат  следните  санкции  и  мерки: 

1. Забележка; 
2. Предупреждение  за  преместване  в  друго  училище; 
З. 	Преместване  в  друго  училище; 
4. Преместване  в  друга  паралелка  в  същото  училище  (Не  се  прилага, когато  налага  

промяна  на  профила.) 
5. Преместване  от  дневна  в  самостоятелна  форма  на  обучение  
6. Мярка  „ПОЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН  ТРУД  (ДЕЙНОСТИ  В  

ПОЛЗА  НА  УЧИЛИЩЕТО)" 
7. (2) Мярката  „Полагане  на  общественополезен  труд  (дейности  в  полза  на  

училището)" се  прилага  във  връзка  с  приобщаващото  образование  за  санкциониране  на  
нарушителите  и  подстрекателите  на  негативни  посrьпки  и  за  преодоляване  на  проблемното  
поведение  на  ученика. 

8. Включването  на  учениците  с  извършени  нарушения  и/или  наложени  санкции  в  
общественополезен  труд  в  полза  на  училището  има  за  цел  те  да  бъдат  социализирани  и  да  бъде  
развита  и  подсилена  съпричастносrга  им  към  училищната  общност, както  и  да  бъде  
осъществено  взаимодействие  на  ученика  с  училищната  среда. 

25 



9. Мярката  „Полагане  на  общественополезен  труд  (дейности  в  полза  на  училището)" 
се  прилага  по  предложение  на  класния  ръководител  и  се  съгласува  с  педагогическия  съветник  
и  с  директора  на  училището. 

10. Мярка  „Полагане  на  общественополезен  труд  (дейности  в  полза  на  училището)" 
се  прилага  в  размер  на  10/15/20 часа  в  зависимост  от  тежестта  на  нарушението  и  е  съобразена  с  
възрастовите  особености, с  физическите  и  с  менталните  възможности  на  учениците . 

11. Извършването  на  общественополезен  труд  се  осъществява  по  rрафик, изготвен  от  
педагогическия  съветник  и  съгласуван  с  класния  ръководител  и  с  директора  на  училището, в  
който  са  определени  конкретни  отговорници  за  всяка  от  дейностите. 

12. Полагането  на  общественополезен  труд  се  осъществява  на  територията  на  
училището  с  цел  подобряване  средата  на  обитаване. 

13. Дейностите  по  мярка  „Полагане  на  общественополезен  труд  (дейности  в  полза  на  
училището)" са  свързани  с  почистването  на  двора  и  класните  стаи  на  училището, обгрижването  
на  работните  пространства, зелените  площи  и  растенията  в  училищните  градинки  и  други. 

14. Класният  ръководител  информира  с  писмено  съобщение  родителите  на  ученика  
за  прилагането  на  мярката  

15. „Полагане  на  общественополезен  труд  (дейности  в  полза  на  училището)". 
16. Мярката  „Полагане  на  общественополезен  труд  (дейности  в  полза  на  училището)" 

се  прилага  при  следните  нарушения: 
17. При  наложени  санкции  за  неизвинени  отсъствия  и  при  безпричинно  отсъствие  от  

училище; 
18. При  наложени  санкции  „ЗАБЕЛЕЖКА", „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ЗА  

ПРЕМЕСТВАНЕ  В  ДРУГО  УЧИЛИЩЕ", 
19. „ПРЕМЕСТВАНЕ  В  ДРУГА  ПАРАЛЕЛКА  В  СЪЩОТО  УЧИЛИЩЕ"; 
20. При  извършени  други  нарушения  на  разпоредбите  на  ЗПУО, Правилника  за  

дейносrта  на  училището  и  на  Етичния  кодекс  на  училищната  общност. 
Чл. 68. Санкция  „Забележка" се  налага  за  следните  нарушения: 
1. 5 отсъствия  по  неуважителни  причини; 
2. внасяне  на  вещи, опасни  за  здравето  и  живота  на  учениците, учителите  и  

служителите; 
З. 	регистрирани  над  3 забележки  в  електронния  дневник  на  АЕГ  относно  

нарушаване  на  настоящия  правилник; 
4. противообществени  прояви  и  други  нарушения  на  правно-етичните  норми; 
5. поведение, което  е  нарушение  на  установения  ред  при  провеждане  на  екскурзии  с  

учебна  цел; 
6. пързаляне  по  парапети, надвесване  от  прозорци, катерене  по  огради; влизане  и  

излизане  през  прозорците  в  учебни  стаи  и  други  помещения, намиращи  се  на  първия  етаж  на  
сградата. 

7. хазартни  игри, тютюнопушене; 
8. прояви, застрашаващи  живота  и  здравето  на  учениците  в  района  на  училището. 
Чл. 69. Санкция  „Преместване  в  друга  паралелка  в  същото  училище" се  налага  в  особени  

случаи, когато  е  целесъобразно  и  в  полза  на  преодоляване  на  проблемното  поведение  на  
учениците. 

Чл. 70. Санкция  „Предупреждение  за  преместване  в  друго  училище" се  налага  за  
следните  нарушения: 

1. 10 отсъствия  по  неуважителни  причини; 
2. увреждане  на  училищната  материално-техническа  база  и  документация; 
З. 	системно  и  съзнателно  нарушаване  на  дисциплината  в  процеса  на  обучение; 
4. умишлени  действия, застрашаващи  живота  и  здравето  на  ученици, учители  и  

служители  в  училището; 
5. употреба  на  алкохол  и  други  упойващи  вещества  в  училището; 
6. прояви  на  физическо  и  психическо  насилие; 
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7. разпространяването  на  наркотични  вещества  в  училището  (Разглежда  се  и  се  
санкционира  от  съответната  комисия  в  училището  съвместно  с  органите  на  МВР.); 

8. установяване  на  фалшифициране  на  документ  за  извиняване  на  отсъствие  или  на  
друг  на  документ  - за  първо  провинение; 

9. при  злоупотреба  с  лични  данни  на  учител/служител/ученик  - за  първо  
провинение. 

Чл. 71. Санкция  „Преместване  в  друго  училище  до  края  на  учебната  година" се  налага  за  
следните  нарушения: 

1. 15 и  повече  отсъствия  по  неуважителни  причини; 
2. системно  нарушаване  на  Правилника  за  дейността  в  училището; 
3. употреба  на  алкокол  и  наркотични  вещества  в  сградата  и  в  двора  на  училището; 
4. упражняване  на  физическо  или  психическо  насилие; 
5. унищожаване  на  училищно  имущество; 
6. установяване  на  фалшифициране  на  документ  за  извиняване  на  отсъствие  - за  

второ  провинение; 
7. установяване  на  фалшифициране  на  документ  - за  второ  провинение; 
8. при  злоупотреба  с  лични  данни  на  учител/служител /ученик  - за  второ  провинение . 
Чл. 72. Санкция  „Преместване  от  дневна  в  самостоятелна  форма  на  обучение" на  ученик, 

навършил  16- годишна  възраст, се  налага  за  следните  нарушения : 1. повече  от  15 отсъствия  по  
неуважителни  причини; 

2. системни  нарушения  на  настоящия  правилник. 
3. системно  нежелание  за  работа  в  учебните  часове. 
Чл. 73. Когато  ученикът  се  яви  в  училище  с  облекло  или  във  вид, които  са  в  нарушение  

на  правилника  за  дейносrга  на  училището, както  и  когато  състоянието  му  не  позволява  да  
участва  в  учебния  процес, той  се  отстранява  от  училище  до  отпадане  на  основанието  за  
отстраняването  му. 

Чл. 74. (1) За  едно  нарушение  не  може  да  бъде  наложена  повече  от  една  санкция. 
(2) Видът  на  санкцията  се  определя, като  се  отчитат  причините  и  обстоятелствата  при  

извършване  на  нарушението, видът  и  тежестта  му, както  и  възрастовите  и  личностните  
особености  на  ученика. 

Чл. 75 .(1) Санкциите  са  срочни. 
(2) Срокът  на  санкциите  е  до  края  на  учебната  година. (Чл. 202., ал.2 от  Закона  за  

предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО) 
(3) Когато  санкциите  "преместване  в  друга  паралелка  в  същото  училище", 

"предупреждение  за  преместване  в  друго  училище", "преместване  в  друго  училище" и  
"преместване  от  дневна  форма  в  самостоятелна  форма  на  обучение" са  наложени  до  30 учебни  
дни  преди  края  на  втория  учебен  срок, те  влизат  в  сила  от  началото  на  следващата  учебна  
година. (Чл. 202., ал.3 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО) 

Чл. 76. (1) Санкциите  "Забележка" и  Преместване  в  друга  паралелка  в  същото  училище" 
се  налагат  със  заповед  на  директора  по  мотивирано  писмено  предложение  на  класния  
ръководител, а  всички  останали  санкции  - със  заповед  на  директора  по  предложение  на  
Педагогическия  съвет. 

(2) 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  (Чл. 60. ал. 1 от  Наредбата  за  приобщаващото  
образование). 

Чл. 77. (1) При  процедура  по  налагане  на  санкциите  по  чл. 199, ал. 1 от  ЗПУО  директорът  
задължително  уведомява  родителя  по  пощата  или  чрез  куриерска  служба  с  препоръчана  пратка  
с  обратна  разписка  на  адреса  на  родителя  или  на  посочен  от  родителя  електронен  адрес, като  в  
този  случай  връчването  се  удостоверява  с  копие  от  електронния  запис  за  това, а  в  случаите  по  
чл. 199, ал. 1, т. 3- 5 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование  - съответните  
териториални  структури  за  закрила  на  детето. 
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(2) В  процедурата  по  налагане  на  санкция  непълнолетният  ученик  извършва  всички  
действия  лично, но  със  съгласието  на  родителите  си. 

(3) Ученикът  има  право  преди  налагане  на  съответната  санкция  да  бъде  изслушан  
и/или  писмено  да  обясни  фактите  и  обстоятелствата, свързани  с  конкретното  нарушение. 
Изслушването  може  да  се  извършва  в  присъствието  на  психолог  или  на  педагогически  съветник. 

(4) Родителят  на  ученика  има  право  да  присъства  на  изслушването  и  да  изрази  
мнение, както  и  да  участва  в  процедурата  по  налагане  на  санкцията  при  условия  и  по  ред, 
определени  с  държавния  образователен  стандарт  за  приобщаващото  образование . 

(5) Конкретните  условия  и  ред  за  налагане  на  санкциите  по  чл. 199 от  ЗПУО  се  
определят  с  държавния  образователен  стандарт  за  приобщаващото  образование . 

Чл. 78. При  неизпълнение  от  страна  на  родителя  на  задълженията  по  чл. 60., ал. 2 от  
Наредбата  за  приобщаващото  образование, както  и  в  случаите, когато  родителят  или  лицето  по  
ал. 2 не  могат  да  бъдат  открити  на  посочения  адрес, директорът  на  училището  сигнализира  
Дирекция  "Социално  подпомагане " по  настоящия  адрес  на  ученика  за  предприемане  на  
действия  при  условията  и  по  реда  на  Закона  за  закрила  на  детето. (Чл.60 ал.3 от  Наредбата  за  
приобщаващото  образование). 

Чл. 79. (1) Наложените  санкции  се  отразяват  в  личния  картон/личното  образователно  
дело  на  ученика. 

(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  успек. (Чл. 206., ал.3 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО) 

Чл. 80. (1) Санкциите  се  заличават  с  изтичане  на  срока, за  който  са  наложени, или  
предсрочно  по  реда, по  който  са  наложени  (по  предложение  на  класния  ръководител). 

(2) Заличаването  се  отбелязва  в  личния  картон/личното  образователно  дело  на  ученика. 
Чл. 81. Преди  налагане  на  санкция  „преместване  в  друга  паралелка  в  същото  училище" 

или  „предупреждение  за  преместване  в  друго  училище" (чл. 199., ал. 1, т.2 и  т.3 от  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО) директорът  задължително  уведомява  
отдела  за  закрила  на  детето  в  Дирекция  „Социално  подпомагане" по  настоящ  адрес  на  ученика, 
представител  на  която  може  да  присъства  на  изслушването  с  оглед  защита  на  правата  и  
интересите  на  ученика. 

Чл. 82. Класният  ръководител  писмено  уведомява  родителя/представителя  на  
ученика/лицето, което  полага  грижи  за  него, за  наложените  на  ученика  санкции  и/или  мерки. 

V. 	ОБЛКЛО  НА  УЧЕНИКА  
Чл. 83. (1) Ученикът  е  длъжен  да  се  явява  в  училището  и  на  училищни  мероприятия  с  

облекло  и  във  вид, които  съответстват  на  положението  му  и  на  добрите  нрави. 
(2) От  15.09.2019 година  е  въведен  задължителен  дрескод  за  всички  ученици, които  

са  приети  в  гимназията  преди  2019 година, до  тяхното  завършване  на  училището. 
(3) ДОПУСТИМИТЕ  ЕЛЕМЕНТИ  НА  ОБЛЕКЛОТО  на  учениците, които  са  

приети  в  гимназията  преди  2019 година, за  явяване  в  училище  са, както  следва: 
1. Момчета: 
1.1. тениска, риза, блуза, пуловер, поло  с  дълъг  или  с  къс  ръкав  в  един  от  следните  

цветове: бял, червен, син, сив; 
1.2. панталон/дънки  в  един  от  следните  цветове: черен, rьмносин, rьмносив, 

rьмнокафяв; 
2. Момичета: 
2.1. тениска, риза, блуза, пуловер, поло  с  дълъг  или  с  къс  ръкав  в  един  от  следните  

цветове: бял, червен, син, сив; 

28 



2.2. панталон /дънки/пола/рокля  до  коляното  в  един  от  следните  цветове: черен, 
rьмносин, rьмносив, тьмнокафяв. 

2. 	З.Тениска  с  логото  и  името  на  гимназията; 
2.4. Униформено  облекло, посочено  в  чл.84 (5) от  ПДУ. 
(4) НЕДОПУСТИМИТЕ  ЕЛЕМЕНТИ  НА  ОБЛЕКЛОТО  и  външния  вид  на  

учениците  
са: къс, 3/4 и  7/8 панталон; панталони  с  ниска  талия, панталони  тип  шалвари, размъкнати, 

нарязани, увиснали, в  ярка  цветова  гама  и  с  шарки; анцуг  и  трикотажен  клин; дълбоко  деколте; 
къса  пола; къса  блуза  и  бюстие; прозрачна  дрека; потник; джапанки; нецензурни  изображения  
и  текст  по  дрехите  и  аксесоарите; дрехи, рекламиращи  алкохол, наркотици, тютюнопушене, 
секс  и  насилие; силен  грим. 

(5) От  15.09.2019 (учебната  2019/2020 година) за  всички  новоприети  ученици  до  тяхното  
завършване  на  гимназията  се  въвежда  задължително  униформено  облекло  от  два  елемента  
(тениска/блуза  и  суитчер) за  явяване  в  училище  и  на  училищни  мероприятия  (по  индивидуален  
избор  за  цвят  и  тип  облекло  - блуза, тениска, суитчер  и  панталон), както  следва: 

1. Момчета: 
1.1. тениска  - с  обло  деколте  (rьмносиня, червена, бяла), 1 ОО% памук, с  дълъг  и  къс  

ръкав, с  емблема  (логото  и  името  на  гимназията); 
1.2. блуза  тип  „лакоста" - с  дълъг  ръкав, с  цветен  кант  на  яката  и  маншетите, 1 ООо/о  

памук  (rьмносиня  с  червен  кант, червена  с  тъмносин  кант, бяла  с  rьмносин  кант), с  емблема  
(логото  и  името  на  гимназията); 

1.3. блуза  тип  „лакоста" - с  къс  ръкав, с  цветен  кант  на  яката, 1 ОО% памук  (rьмносиня  
с  червен  кант, червена  с  rьмносин  кант, бяла  с  тъмносин  кант), с  емблема  (логото  и  името  на  
гимназията); 

1.4. суитчер  с  качулка  (зимен) - 1 00% rьмносиня  тnиконечна  вата, с  памучна  подплата  
на  цялото  тяло, с  емблема  (логото  и  името  на  гимназията); 

1.5. суитчер  с  качулка  (летен) - 1 0О% тьмносиня  еластична  вата, с  памучна  подплата  
само  на  качулката, с  емблема  (логото  и  името  на  гимназията); 

1.6. панталон /дънки  в  един  от  следните  цветове: черен, rьмносин, rьмносив, 
rьмнокафяв. 

1.7. от  15.09. до  15.10 и  от  24.05. до  30.06 на  учебната  година  се  разрешава  да  носят  
панталони, покриващи  коляното  в  позволените  цветове. 

2. Момичета: 
2.1. тениска  с  обло  деколте  (rьмносиня, червена, бяла), 100% памук, с  дълъг  и  къс  

ръкав, с  емблема  (логото  и  името  на  гимназията); 
2.2. блуза  тип  „лакоста" - с  дълъг  ръкав, с  цветен  кант  на  яката  и  маншетите, 1 ООо/о  

памук  (rьмносиня  с  червен  кант, червена  с  rьмносин  кант, бяла  с  rьмносин  кант), с  емблема  
(логото  и  името  на  гимназията); 

2.3. блуза  тип  „лакоста" - с  къс  ръкав, с  цветен  кант  на  яката, 100% памук  (тъмносиня  
с  червен  кант, червена  с  rьмносин  кант, бяла  с  rьмносин  кант), с  емблема  (логото  и  името  на  
гимназията); 

2.4. суитчер  с  качулка  (зимен) - 100% rьмносиня  триконечна  вата, с  памучна  подплата  
на  цялото  тяло, с  емблема  (логото  и  името  на  гимназията); 

2.5. суитчер  с  качулка  (летен) 100% rьмносиня  еластична  вата, с  памучна  подплата  
само  на  качулката, с  емблема  (логото  и  името  на  гимназията); 

2.6. панталон/дънки  /пола/рокля  в  един  от  следните  цветове: черен, тъмносин, 
тъмносив, rьмнокафяв. З.Тениска  с  логото  и  името  на  гимназията. 

(6) 	Въвежда  се  униформено  облекло  за  представителни  събития  на  училищните  
отбори  и  делегации. 

(7) 	цченикът  с  облекло  в  съответствие  с  чл. 84, ал.2 и  ал. 3(с  изключение  на  
облеклото  съгласно  чл. 84, ал.3, т.4) е  длъжен  да  носи  на  територията  на  училището  и  по  време  
на  представителни  събития  идентификационния  си  бадж/значка  с  логото  и  името  на  гимназията. 
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(8) Всеки  ученик  от  останалите  випуски, приети  в  АЕГ  «Гео  Милев» преди  2019 г., 
може  по  свое  желание  да  закупи  и  използва  елементи  на  ученическата  униформа  до  завършване  
на  училището. 

(9) Ученикът  присъства  в  учебните  часове  без  шапка  и  слънчеви  очила. 
(10) Когато  ученикът  се  яви  в  училище  с  облекло  или  във  вид, които  са  в  нарушение  

на  този  правилник, той  се  отстранява  до  отпадане  на  основанието  за  отстраняването  му. 
Класният  ръководител  уведомява  родителя  до  края  на  работния  ден. 

(1 1) Контролът  по  спазването  на  чл. 83 от  ПДУ  се  извършва  от  всички  учители  и  
служители  в  гимназията. 

РАЗДЕЛ  III. РОДИТЕЛИ  
Чл. 84. (1) Сътрудничеството  и  взаимодействието  между  родителите  и  училището  се  

осъществяват  чрез  индивидуални  консултации, родителски  срещи, обучения, както  и  всеки  път, 
когато  конкретна  ситуация  или  поведение  на  ученика  го  прави  необходимо . 

(2) Средство  за  връзка  с  родител/представител  на  ученика/лице, полагащо  грижи  за  
ученика, може  да  бъде  електронна  поща, телефон  и  др. 

Чл. 85. Родителите  имат  следните  права: 
1. Периодично  и  своевременно  да  получават  информация  за  успеха  и  развитието  на  

учениците  в  
образователния  процес, за  спазването  на  правилата  в  училището  и  за  приобщаването  им  
към  общносrга; 
2. да  се  срещат  с  ръководството  на  училището, с  класния  ръководител, с  учителите  

и  с  другите  педагогически  специалисти  в  определеното  приемно  време  или  в  друго  удобно  за  
двете  страни  време; 

3. да  се  запознаят  с  училищния  учебен  план; 
4. да  присъстват  и  при  желание  от  тяхна  страна  да  бъдат  изслушвани, когато  се  

решават  въпроси, които  засягат  права  и  интереси  на  ученика; 
5. Най-малко  веднъж  годишно  да  получават  информация, подкрепа  и  консултиране  

в  училището  по  въпроси, свързани  с  образованието, с  кариерното  ориентиране  и  с  личностното  
развитие  на  учениците; 

6. да  избират  и  да  бъдат  избирани  в  Обществения  съвет  на  училището; 
7. да  изразяват  мнение  и  да  правят  предложения  за  развитие  на  училището; 
8. да  се  информират  самостоятелно  за  успеха  и  развитието  на  учениците, както  и  за  

образователния  процес  в  училището  от  електронния  дневник  на  АЕГ  след  регистрация; 9. да  
присъстват  като  наблюдатели  при  провеждане  на  държавните  зрелостни  изпити. 

Чл. 86. (1) Родителите  имат  следните  задължения: 
1. да  осигуряват  редовното  присъствие  на  ученика  в  училище, като  уведомяват  

своевременно  в  случаите  на  отсъствие  на  ученика; 
2. да  запишат  ученика  в  училище  в  случаите  на  преместване  в  друго  населено  място  

или  училище; 
3. Редовно  да  се  осведомяват  от  учителите, класния  ръководител  и  електронния  

дневник  на  АЕГ  за  своите  деца  относно  приобщаването  им  в  училищната  среда, успеха  и  
развитието  им  в  образованието  и  спазването  на  училищните  правила; 

4. да  спазват  Правилника  за  дейността  на  училището  и  да  съдействат  за  спазването  
му  от  страна  на  ученика; 

5. да  участват  в  процеса  на  изграждане  на  навици  за  самоподготовка  като  част  от  
развиването  на  умения  за  учене  през  целия  живот; 

6. да  участват  в  родителските  срещи; 
7. да  се  явяват  в  училището  след  покана  от  учител, директор  или  друг  педагогически  

специалист  в  подходящо  за  двете  страни  време; 
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8. 	да  предоставят  информация  за  здравословното  състояние  на  ученика  и  за  
проведени  медицински  изследвания  и  консултации, да  осъществяват  взаимодействие  с  
медицинския  специалист  в  здравния  кабинет  в  училището. 

(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, посочва  и  адрес  и  контакти  
на  лицето  (Чл.60, ал.2 от  Наредбата  за  приобщаващото  образование ). 

(3) Родителите  на  ученик, който  живее  на  квартира  или  при  близки/роднини, а  не  със  
семейството  си, са  длъжни  да  посочат  негов  настойник. 

ГЛАВА  V. УПРАВЛЕНИЕ  

РАЗДЕЛ  I. ОРГАНИ  НА  УПРАВЛЕНИЕ  

I. ДИРЕКТОР  

Чл. 87. (1) Орган  за  управление  и  контрол  на  училището  е  директорът. 
(2) директорът  по  ал. 1 управлява  и  представлява  институцията. 
Чл. 88. (1) директорът  на  училището  организира  и  контролира  цялостната  дейност  на  

институцията  в  съответствие  с  правомощията, определени  с  държавния  образователен  стандарт  
за  статута  и  професионалното  развитие  на  учителите, директорите  и  другите  педагогически  
специалисти. 

(2) В  изпълнение  на  своите  правомощия  директорът  издава  заповеди. 
(3) Административните  актове  на  директорите  и  на  институциите  в  системата  на  

училищното  образование  могат  да  се  оспорват  по  административен  ред  по  чл. 259, ал.2 от  
ЗПУО. 

Чл. 89. При  управлението  и  контрола  на  учебната, учебно-творческата, спортната  и  
административно - стопанската  дейност  директорът  може  да  се  подпомага  от  един  или  няколко  
заместник-директори. 

Чл. 90. При  отсъствие  на  директора  за  срок  по-малък  от  60 календарни  дни  той  се  
замества  от  определен  със  заповед  за  всеки  конкретен  случай  заместник-директор, а  при  
невъзможност  - от  определен  със  заповед  педагогически  специалист  от  училището. 

II. ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕТ  

Чл. 91. (1) Педагогическият  съвет  е  специализиран  орган  за  разглеждане  и  решаване  на  
основни  педагогически  въпроси  на  училището. 

(2) Педагогическият  съвет  включва  в  състава  си  всички  педагогически  специалисти  
и  заместник-директорите  без  норма  на  преподавателска  работа. 

(3) директорът  на  училището  е  председател  на  Педагогическия  съвет. 
(4) В  заседанията  на  Педагогическия  съвет  с  право  на  съвещателен  глас  може  да  

участват  представители  на  Обществения  съвет, настоятелството, медицинското  лице, което  
обслужва  училището, ученици, както  и  други  лица. 

(5) директорът  на  училището  (в  качеството  си  на  председател  на  Педагогическия  
съвет) кани  писмено  представителите  на  Обществения  съв~т  и  на  Училищното  настоятелство  
на  заседанията  на  Педагогическия  съвет, като  им  предоставя  възможно  най-пълна  информация  
по  въпросите, които  предстои  да  бъдат  обсъждани. 

Чл. 91а. Съгласно  чл. 175 ал.1 от  Закона  за  предучилищно  и  училищно  образование  
Етичният  кодекс  на  училищната  общност  се  приема  от  представители  на  Педагогическия  съвет, 
Обществен  съвет, цчилищно  настоятелство  и  представители  на  ученическото  самоуправление  
по  ред  определен  в  правилника  за  дейността  на  училището. Педагогическият  съвет  следва  да  
определи  двама  представители, а  обществения  съвет, училищно  настоятелство  и  ученическо  
самоуправление  по  един  представител . Така  сформираната  комисия  приема  Етичния  кодекс  на  
училищната  общност. Етичният  кодекс  се  изготвя  по  досrьпен  и  разбираем  за  учениците  начин  
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и  се  поставя  на  видно  място  в  училищната  сграда  и  се  публикува  на  интернет  страницата  на  
училището. 

Чл. 92. (1) Педагогическият  съвет  в  училището  (чл.263., ал.1 от  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование  (ЗПУО): 

1. Приема  стратегия  за  развитие  на  училището  за  следващите  години  с  приложени  
към  нея  план  за  действие  и  финансиране; 

2. Приема  правилник  за  дейността  на  училището; 
3. Приема  училищния  учебен  план; 
4. Приема  формите  на  обучение; 
5. Приема  годишния  план  за  дейността  на  училището; 
6. Приема  учебни  планове  за  индивидуална  форма  на  обучение; 
7. Приема  мерки  за  повишаване  качеството  на  образованието; 
8. Приема  програма  за  превенция  на  ранното  напускане  на  училище; 
9. Приема  програма  за  предоставяне  на  равни  възможности  и  за  приобщаване  на  

децата  и  учениците  от  уязвими  групи; 
10. Предлага  на  директора  разкриване  на  занимания  по  интереси; 
11. Прави  предложения  на  директора  за  награждаване  на  ученици  и  за  налагане  на  

съответните  санкции  в  предвидените  в  ЗПУО  случаи; 
12. Определя  училищни  символи  и  ритуали  и  други  отличителни  знаци; 
13. Определя  ученически  униформи; 
14. Участва  със  свои  представители  в  създаването  и  приемането  на  Етичен  кодекс  на  

училищната  общност; 
15. Запознава  се  с  бюджета  на  училището, както  и  с  отчетите  за  неговото  изпълнение; 

Периодично, най-малко  три  пъти  през  една  учебна  година, проследява  и  обсъжда  нивото  на  
усвояване  на  компетентности  от  учениците  и  предлага  съвместни  мерки  между  учителите  с  цел  
подобряване  на  образователните  резултати; 

16. Упражнява  други  правомощия, определени  с  нормативен  акт. 
(2) Документите  по  ал. 1, т. 1- 5 и  т. 7- 9, т. 1 4 се  публикуват  на  интернет  страницата  на  

училището. 

III. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ  
Чл. 93. Заместник-директорите  подпомагат  директора  при  организирането  на  учебната  и  

административната  дейност  на  училището  съгласно  нормативните  актове  и  длъжностната  си  
характеристика. 

Чл. 94.Заместник-директор, който  изпълнява  норма  преподавателска  работа, е  
педагогически  специалист. 

Чл. 95.Заместник-директорите  по  учебната  дейност  подпомагат  директора  при  
управлението  и  контрола  на  учебната, учебно-творческата  и  спортната  дейност. 

Чл. 96. Заместник-директорите  по  учебната  дейност  заместват  директора  при  отсъствие. 
Заповедта  се  издава  от  директора, а  при  невъзможност  - от  съответния  орган  по  чл. 217, ал. 1- 
4 от  ЗПУО. 

Чл. 97. (1) Заместник-директорът  по  административно -стопанската  дейност  подпомага  
директора  при  управлението  и  контрола  на  административно -стопанската  дейност. 

(2) Заместник-директорът  по  административно -стопанската  дейност  е  без  норма  на  
преподавателска  работа. 

(3) Заместник-директорът  по  административно -стопанската  дейност  се  включва  в  
състава  на  Педагогическия  съвет. 

РАЗДЕЛ  II. УЧЕНИЧЕСКО  САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Чл. 98. Ученическото  самоуправление  се  осъществява  от  Ученически  съвет  на  класа  и  
Ученически  парламент  на  училището. 

Чл. 99. (1) Ученическият  съвет  на  класа  се  състои  от  председател, заместник-председател  
и  секретар. Съставът  се  определя  от  учениците  чрез  явно  гласуване  и  обикновено  мнозинство . 
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(2) 	Ученическият  съвет  на  класа  се  избира  за  срок  от  една  учебна  година. 
(3) 	Ученическият  съвет  на  класа: 
1. Участва  в  планирането  на  тематиката  в  часа  на  класа; 
2. Съдейства  за  спазване  на  правата  на  учениците; 
3. Участва  активно  в  решаване  на  проблемите  на  класа; 
4. Съдейства  в  изпълнението  на  дежурствата  в  училището. 
(4) При  внасяне  на  предложение  за  наказание  на  ученик  от  класа  класният  ръководител  

го  съгласува  с  Ученическия  съвет  на  класа. Ако  има  различие, се  внасят  и  двете  предложения . 
Чл. 100. Ученическият  парламент  на  училището  се  състои  от  председател, заместник- 

председател  и  членове. 
Чл. 101. Членове  на  ученическия  парламент  на  училището  са  всички  председатели  на  

класове. 
Чл. 102. (1) Ученическият  парламент  на  училището  се  ръководи  от  председател  и  

заместник-председател, които  се  избират  за  срок  от  една  година. Изборът  им  се  осъществява  от  
Ученическия  парламент  чрез  явно  гласуване  и  обикновено  мнозинство . 

(2) Ученическият  парламент  на  училището  има  право  да: 
1. Участва  в  планирането  на  образователна-възпитателната  дейност; 
2. Предлага  на  училищното  ръководство  и  Педагогическия  съвет  мерки  за  

подобряване  на  образователно -възпитателен  процес; 
3. Участва  в  организирането  на  извънкласните  и  извънучилищните  форми  на  

дейност; 
4. Участва  в  организирането  и  провеждането  на  училищните  мероприятия; 
5. Организира  (със  съдействието  на  учителите) дежурство  на  учениците  по  етажите  

и  прилежащите  територии  на  училището. 
б. 	Участва  в  награждаването  и  налагането  на  санкции  на  учениците; 
(3) 	Ученическият  парламент  на  училището  има  право  да  събира  от  учениците  по  своя  

инициатива  и  със  свое  решение, взето  с  обикновено  мнозинство, парични  средства  за  културни  
прояви  и  други  дейности, свързани  с  провеждане  на  училищни  мероприятия, отдих  и  спорт  и  да  
организира  благотворителни  мероприятия; 

(4) 	По  преценка  на  директора  на  училището  и  по  тяхно  писмено  изразено  желание  
председателят  и  заместник- председателят  на  Ученическия  парламент  могат  да  участват  в  
заседание  на  Педагогическия  съвет  

РАЗДЕЛ  III. УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО  

Чл. 103. (1) Управлението  на  качеството  в  АЕГ  «Гео  Милев» е  непрекъснат  процес  на  
организационно  развитие, основан  на  анализиране, планиране, изпълнение  на  дейностите, 
оценяване  и  внасяне  на  подобрения  в  работата. 

(2) Анализирането, планирането, изпълнението  на  дейностите  и  внасянето  на  
подобрения  в  работата  на  училището  се  извършват  при  условия  и  по  ред, определени  с  
държавния  образователен  стандарт  за  управление  на  качеството  в  институциите . 

(3) Оценяването  се  извършва  чрез  самооценяване  и  инспектиране . 
(4) Самооценяването  се  извършва  при  условия  и  по  ред, определени  с  държавния  

образователен  стандарт  за  управление  на  качеството  в  институциите, а  инспектирането  - при  
условия  и  по  ред, определени  с  държавния  образователен  стандарт  за  инспектирането  на  
училищата. 

Чл. 104. Самооценяването  е  насочено  към  изготвяне  на  вътрешна  оценка  на  качеството  
на  предоставяното  образование  чрез  дейности, процедури  и  критерии, определени  от  комисията  
по  качеството  в  училище. 

ГЛАВА  VI. БЕЗОПАСНИ  И  ЗДРАВОСЛОВНИ  УСЛОВИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ, 
ВЪЗПИТАНИЕ  И  ТРУД  

Чл. 105. (1) Учениците  са  длъжни: 
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1. да  изслушат  началния  и  периодичния  инструктаж  за  безопасносrга, хигиената  на  
труда  и  противопожарната  охрана; 

2. да  се  разписват  за  инструктажа, с  което  удостоверяват, че  са  им  известни  
правилата  за  безопасни  условия  за  обучение, възпитание  и  труд  и  се  задължават  да  ги  спазват; 

3. да  спазват  правилата  за  безопасност  и  култура  при  пътуване  в  обществения  
транспорт; 

4. да  спазват  строго  учебното  време, както  и  разпоредбите  по  безопасност  на  труда  
и  правилата  за  вътрешния  ред  и  дисциплината  в  училището, като  изпълняват  стриктно  дадените  
им  указания  в  това  направление; 

5. да  знаят  основните  правила  за  оказване  на  първа  помощ  при  злополуки; 
6. да  не  ползват  без  необходимост  противопожарните  съоръжения; 
7. да  не  сядат  по  первазите  на  прозорците, да  не  се  катерят  по  оградите. 
(2) Учениците  са  длъжни  да  спазват  следните  правила  за  безопасна  работа  в  мрежата: 
1. Училищната  мрежа  и  интернет  се  използват  само  за  образователни  цели; 
2. Учениците  не  трябва  да  предоставят  лична  информация  за  себе  си  и  за  своите  

родители; 
3. Не  се  разрешава  изпращането  или  публикуването  на  снимки  на  ученици  или  на  

техни  близки  без  предварително  съгласие  на  родителите; 
4. Учениците  са  длъжни  да  информират  незабавно  лицето, под  чието  наблюдение  и  

контрол  работят, когато  попаднат  на  материали, които  ги  карат  да  се  чувстват  неудобно, или  на  
материали  с  вредно  или  незаконно  съдържание  като  порнография, проповядване  на  насилие  
и  тероризъм, етническа  и  религиозна  нетолерантност , rьрговия  с  наркотици, хазарт  и  др.; 

5. Учениците  не  трябва  да  отварят  електронна  поща, получена  от  непознат  подател; 
6. Забранено  е  извършването  на  дейност, която  застрашава  целостта  на  училищната  

компюrьрна  мрежа  или  атакува  други  системи; 
7. При  работа  в  мрежата  учениците  трябва  да  уважават  правата  на  другите  и  да  пазят  

доброто  име  на  училището. 
(3) 	Учителите  по  биология  и  здравно  образование, физика  и  астрономия, химия  и  

опазване  на  околната  среда  и  ФВС  следва  да  разработят  инструктаж  и  да  запознаят  учениците  
в  часовете  си. 

(4) 	Инструктажите  се  съкраняват  от  заместник-директора  по  административните  
въпроси. 

rnABA VII. УЧЕБНИЦИ  И  УЧЕБНИ  ПОМАГАЛА  

Чл. 106. (1) В  процеса  на  обучение  учениците  са  длъжни  да  използват  предвидените  
учебници  и  учебни  помагала. 

(2) Учебник  и  учебно  помагало  по  смисъла  на  Наредба  №  10 от  19 декември  2017 г. 
за  познавателните  книжки, учебниците  и  учебните  помагала  (изм. и  доп., бр. 39 от  28.04.2020 г., 
в  сила  от  28.04.2020 г.) са  печатни  издания  или  печатни  издания  с  електронен  вариант. 

(3) Според  предназначението  си  учебниците, които  се  използват  в  АЕГ  «Гео  Милев» , 
са  за  обучение  по: 

1 	учебните  предмети  от  общообразователната  подготовка; 
2. 	задължителните  модули  от  профилираната  подготовка; 
З. 	учебните  предмети  или  модули  от  общата  професионална  подготовка. 
(4) Учебното  помагало  е  произведение  по  смисъла  на  чл. 151, ал. 3 ЗПУО. 
(5) Учебните  помагала  се  създават  като  печатни  издания, печатни  издания  с  

електронен  вариант  или  електронни  издания. 
(6) Според  функцията  си  учебните  помагала  може  да  бъдат  дидактична  игра, албум, 

блок, учебна  тетрадка, учебна  христоматия, сборник  със  задачи, с  контурни  карти, с  учебни  
материали  или  с  учебни  анализи, учебен  атлас, ръководство  за  учебна  практика, учебен  курс  по  
теория  u/unu практика  на  професията. 
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(7) Учебният  комплект  включва  учебник  и  едно  или  няколко  учебни  помагала, 
създадени  в  единна  система  и  одобрени  от  Минисrьра  на  образованието  и  науката. 

(8) Министърът  на  образованието  и  науката  утвърждава  списък  на  познавателните  
книжки, учебниците  и  учебните  комплекти, които  може  да  се  използват  в  системата  на  
предучилищното  и  училищното  образование  за  всяка  учебна  година. 

rnABA VIII. ИЗПОЛЗВАНЕ  И  ОПАЗВАНЕ  НА  УЧИЛИЩНАТА  
МАТЕРИАЛНОТЕХНИЧЕСКА  БАЗА  

Чл. 107. Всички  членове  на  училищната  общност  са  длъжни  да  опазват  и  поддържат  
материално-техническата  база  в  добро  състояние  и  да  я  използват  при  пълно  спазване  на  
определените  санитарно-хигиенни  и  противопожарни  норми. 

Чл. 108. Учителят  има  право  да  използва  училищната  материално-техническа  база  за  
изпълнение  на  служебните  си  задължения . 

Чл. 109. (1) Ученикът  е  длъжен  да  спазва  стриктно  правилниците  за  провеждане  на  
учебни  занятията  в  компюrьрните  кабинети, актовата  зала, спортния  салон, Creative room и  др. 

(2) 	При  нанесена  щета  родителите  възстановяват  повреденото  имущество  или  
заплащат  стойносrга  на  ремонта  в  7-дневен  срок. 

(З) 	При  неизвестен  извършител  на  щетата  възстановяването  поема  целият  клас. 
(4) 	Учениците  получават  документ  за  завършен  клас, образователна  степен  или  за  

преместване  в  друго  училище, ако  не  дължат  книги, учебници, спортни  екипи  или  друго  
имущество  на  училището. 

ГЛАВА  IX. КОНСУЛТАТИВЕН  И  ОБЩЕСТВЕН  ОРГАН  

РАЗДЕЛ  I. ОБЩЕСТВЕН  СЪВЕТ  

Чл. 110. (1) С  цел  създаване  на  условия  за  активна  и  демократично  функционираща  
общност  към  училището  се  учредява  Обществен  съвет. 

(2) Общественият  съвет  е  орган  за  подпомагане  на  развитието  на  училището  и  за  
граждански  контрол  на  управлението  му. 

Чл. 111. (1) Общественият  съвет  се  състои  от  нечетен  брой  членове  и  включва  един  
представител  на  финансиращия  орган  и  най-малко  трима  представители  на  родителите  на  
ученици. 

(2) 	Представителите  на  родителите  се  излъчват  от  събрание  на  родителите, свикано  
от  директора  на  училището. На  събранието  се  определя  броят  на  представителите  на  родителите  
и  се  избират  и  резервни  членове  на  обществения  съвет. 

(З) 	Председателят  на  Обществения  съвет  се  избира  от  членовете  му. 
(4) 	Членовете  на  Обществения  съвет  се  определят  за  срок  не  по-дълъг  от  три  години. 
Чл. 112. (1) Общественият  съвет  се  свиква  на  заседание  най-малко  4 пъти  годишно, като  

задължително  провежда  заседание  в  началото  на  учебната  година. 
(2) 	С  право  на  съвещателен  глас  в  работата  на  Обществения  съвет  на  училището  

участват  поне  трима  представители  на  ученическото  самоуправление . 
(З) 	С  право  на  съвещателен  глас  в  работата  на  Обществения  съвет  участва  и  

представител  на  Училищното  настоятелство . 
(4) 	В  заседанията  на  Обществения  съвет  могат  да  бъдат  канени  и  служители  на  

училището, на  регионалното  управление  на  образованието, експерти, представители  на  
работодателите, на  синдикатите, на  юридическите  лица  с  нестопанска  цел  и  други  
заинтересовани  лица. 

Чл. 11 З. (1) Директорът  има  право  да  присъства  на  заседанията  на  Обществения  съвет  и  
да  изразява  становище  по  разглежданите  въпроси. 

(2) 	Директорът  е  длъжен  при  поискване  от  Обществения  съвет  да  предоставя  всички  
сведения  и  документи, необходими  за  дейността  му. 

(З) 	При  необходимост  директорът  може  да  отправи  искане  до  председателя  на  
Обществения  съвет  за  свикването  му. 
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Чл. 114. (1) Общественият  съвет: 
1. Одобрява  стратегията  за  развитие  на  училището  и  приема  ежегодния  отчет  на  

директора  за  изпълнението  й; 
2. Участва  в  работата  на  Педагогическия  съвет  при  обсъждането  на  програмите  по  

чл. 263, ал. 1, т. 8 и  9 от  ЗПУО  и  при  обсъждане  на  избора  на  ученически  униформи; 
3. Предлага  политики  и  мерки  за  подобряване  качеството  на  образователния  процес  

въз  основа  на  резултатите  от  самооценката  на  училището, външното  оценяване  и  
инспектирането  на  училището; 

4. Дава  становище  за  разпределението  на  бюджета  по  дейности  и  размера  на  
капиталовите  разходи, както  и  за  отчета  за  изпълнението  му; 

5. Съгласува  предложението  на  директора  за  разпределение  на  средствата  от  
установеното  към  края  на  предходната  година  превишение  на  посrьпленията  над  плащанията  
по  бюджета  на  училището; 

6. Съгласува  училищния  учебен  план; 
7. Участва  с  представители  в  комисиите  за  атестиране  на  директорите  при  условията  

и  по  реда  на  държавния  образователен  стандарт  за  статута  и  професионалното  развитие  на  
учителите,директорите  и  другите  педагогически  специалисти; 

8. Съгласува  избора  на  учебниците  и  учебните  комплекти  от  учителите  в  училището  
(по  чл. 164, ал. 2 от  ЗПУО); 

9. Сигнализира  компетентните  органи, когато  при  осъществяване  на  дейносrга  си  
констатира  нарушения  на  нормативните  актове; 

10. Дава  становище  по  училищния  план-прием  по  чл. 143, ал. 1 от  ЗУПО; 
11. Участва  в  създаването  и  приемането  на  Етичен  кодекс  на  училищната  общност. 
(2) При  неодобрение  от  обществения  съвет  на  актовете  по  ал. 1, т. 1 и  6 те  се  връщат  с  

мотиви  за  повторно  разглеждане  от  Педагогическия  съвет. При  повторното  им  разглеждане  
педагогическият  съвет  се  произнася  по  мотивите  и  взема  окончателно  решение. 

Чл. 115. Условията  и  редът  за  създаването, устройството  и  дейността  на  Обществения  
съвет  се  уреждат  с  правилник, издаден  от  Минисrьра  на  образованието  и  науката. 

ГЛАВА  Х. РИТУАЛИ, СИМВОЛИ  И  ТЪРЖЕСТВА  

Чл. 116. В  АЕГ  „Гео  Милев" действа  система  за  училищна  ритуализация  чрез  мерки, 
насочени  към  изграждане  на  символи  и  ритуали, които  да  повишат  мотивацията  у  учениците  за  
участие  в  училищния  живот. 

Чл. 117. (1) Системата  от  училищни  символи  и  ритуали  включва: 
1. национални  и  европейски  символи; 
2. дейности, свързани  с  rьржественото  отбелязване  на  национални  и  европейски  

празници; 
3. дейности, свързани  с  rьржественото  отбелязване  на  училищни  празници, 

традиции  и  кръгли  годишнини; 
4. училищно  знаме, национално  знаме, училищно  лого, училищни  традиции, 

патронен  празник. 
(2) Патронният  празник  на  АЕГ  „Гео  Милев" се  отбелязва  на  15 януари. 

ГЛАВА  XI. ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО  И  ИНТЕРКУЛТУРНО  
ОБРАЗОВАНИЕ  

Чл. 118. (1) Гражданското, здравното, екологичното  и  интеркултурното  образование  са  
взаимносвързани  и  формират  интердисциплинарен  комплекс, насочен  към  придобиване  на  
социални, граждански  и  интеркултурни  компетентности  и  на  компетентности, свързани  със  
здравето  и  поддържането  на  устойчива  околна  среда. 

(2) 	Държавният  образователен  стандарт  за  гражданското, здравното, екологичното  и  
интеркултурното  образование  се  определя  от  Наредба  №  13 от  21.09.2016 г. за  гражданското, 
здравното, екологичното  и  интеркултурното  образование . 
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(3) Институционалните  политики  за  подкрепа  на  гражданското, здравното, 
екологичното  и  интеркултурното  образование  включват  и  подкрепа  на  инициативносrга  и  
участието  на  учениците  чрез  подходящи  за  възрасrга  им  демократични  практики  като: 

1. Участие  в  различни  форми  на  ученическо  самоуправление  и  представителство ; 
2. Организиране  на  доброволчески  дейности  във  и  извън  училището; 
З. 	Поддържане  на  училищни  медии  с  активното  участие  на  учениците  (вестници, 

радио, телевизия, списания, интернет  страници  и  др.); 
4. Организиране  на  училищни  кампании, подкрепящи  здравето, 
толерантносrга,социалната  чувствителност,правата  на  човека,опазването  на  околната  

среда  и  пр.; 
5. Организиране  на  училищни  празници  и  събития  съобразно  календара  на  

световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, 
професионалните  и  културните  дати  и  празници; 

6. Организиране  на  обучения  на  връстници  от  връстници; 
7. Развиване  на  младежкото  лидерство; 
8. Участие  в  клубове  и  неформални  групи  по  интереси; 
9. Реализиране  на  форми  на  посредничество , решаване  на  конфликти, превенция  на  

агресията; 
10. Въвеждане  на  практиката  на  ученици  наставници  за  превенция  на  конфликти, 

отпадане  от  училище  и  др.; 
11. Проучване  на  мненията, нагласите  и  очакванията  на  учениците  относно  процеса  

и  съдържанието  на  училищното  образование  и  предложения  по  училищния  живот; 
12. Насърчаване  на  информалното  учене  на  територията  на  училището  за  научаване  

чрез  правене  извън  часовете  за  формално  образование  и  неформално  обучение. 
(4) 	Институционалните  политики  се  отразяват  в  програми  по  гражданско, здравно, 

екологично  и  интеркултурно  образование, които  се  разработват  и  актуализират  за  период  от  4 
години. Програмите  се  изготвят  от  комисии, избрани  от  Педагогическия  съвет. 

(5) 	За  разработване  и  координиране  на  прилагането  на  институционалните  политики  
за  подкрепа  на  гражданското, здравното, екологичното  и  интеркултурното  образование  се  
създават  постоянно  действащи  екипи, избрани  на  заседание  на  Педагогически  съвет  за  срока  на  
действие  на  програмите. В  екипите  могат  да  участват  ученици  и  родители, които  са  заявили  
писмено  желанието  cu. 

ГЛАВА  XII. ОРГАНИЗИРАНО  ПОСЕЩЕНИЕ  НА  ОБЕКТИ  И  УЧАСТИЕ  В  
МЕРОПРИЯТИЯ  

Чл. 119. (1) Организираното  посещение  на  природни  обекти  и/или  участие  в  прояви, 
изяви  и  мероприятия  в  обществени, културни  и  научни  институции, организирани  от  
гимназията  или  от  други  институции  и  провеждани  в  населеното  място  на  училището, се  
разрешават  от  директора  на  училището  чрез  поставяне  на  резолюция  върху  входираното  
заявление  от  ръководителя/организатора, придружено  със  списък  на  участниците  и  
информация /покана  или  друг  документ/ за  проявата, изявата, мероприятието  и  др. 

(2) Организираното  посещение  се  провежда  след  издадена  от  директора  на  
училището  заповед, събрани  декларации  за  информирано  писмено  съгласие  на  родителите, 
доказателства  за  наличие  на  застраховка  на  всички  участници  в  пътуването  и  проведен  
инструктаж. 

(3) При  организирано  извеждане  на  ученици  от  населеното  място  на  училището  
дейностите  по  уведомяване  на  родителите, получаването  и  съхранението  по  време  на  
пътуването  на  информираното  писмено  съгласие  на  родител, инструктирането  на  учениците, 
организирането  на  пътуването, включително  застраховането , е  отговорност  на  ръководителите . 

(4) Документите  трябва  да  са  готови  не  по-късно  от  три  дни  преди  провеждане  на  
мероприятието. 
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(5) След  приключване  на  пътуването  документите  се  предават  на  домакина  на  
училището  за  архивиране . 

ГЛАВА  XIII. УЧИЛИЩНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Чл. 120. Съгласно  изискванията  на  Наредба  №8/11.08.2016 г. за  информацията  и  
документите  от  учебната  2019/2020 г. АЕГ  „Гео  Милев", гр. Бургас, преминава  изцяло  на  
електронен  дневник. При  използването  и  администрирането  на  електронния  дневник  се  спазват  
задължителните  изисквания  на  Вътрешните  правила  за  използването  и  обслужването  на  
електронния  дневник  на  АЕГ  „Гео  Милев", гр. Бургас. 

Чл. 121. документите  в  училището  се  създават, обработват  и  съхраняват  при  спазване  на  
държавния  образователен  стандарт  за  информацията  и  документите . 

Чл. 122. документите, издавани  или  водени  от  училището, се  попълват  на  български  
книжовен  език  с  изключение  на  случаите, предвидени  в  ЗПУО. 

Чл. 123. (1) Училището  има  Етичен  кодекс  на  училищната  общност, който  се  приема  от  
представители  на  Педагогическия  съвет, Обществения  съвет, Училищното  настоятелство  и  на  
ученическото  самоуправление, като  представителите  на  Педагогическия  съвет  го  приемат  с  
гласуване  (с  обикновено  мнозинство) на  свое  заседание . 

(2) Общественият  съвет, Училищното  настоятелство  и  ученическото  самоуправление  
приемат  Етичния  кодекс  на  училищната  общност  на  свои  сбирки  и  при  наличие  на  възражение  
изпращат  до  директора  писмено  становище. 

(3) Етичният  кодекс  на  общносrга  е  общодосrьпен  на  уеб  страницата  на  училището. 

ГЛАВА  XIV. ПРОПУСКАТЕЛЕН  РЕЖИМ  

Чл. 124. (1) Посрещането  на  учениците  в  началото  на  учебния  ден  се  осъществява  от  
дежурен  учител  и  представител  на  ръководството . 

(2) Влизането  на  ученици, учители, служители  и  посетители  в  сградата  на  училището  
става  при  спазване  на  условията  за  безопасност . 

(3) Входната  врата  на  училището  се  затваря  след  биенето  на  звънеца  за  влизане  в  час. 
(4) Закъснелите  ученици  се  допускат  до  класните  стаи  след  записването  им  в  

протокола  за  дежурство. 
Чл. 125. (1) Влизането  на  външни  лица  в  сградата  на  училището  се  осъществява  при  

представяне  на  документ  за  самоличност  и  записване  в  книгата  за  регистриране  на  
посетителите, като  се  посочва  и  целта  на  посещението . 

(2) Всеки  регистриран  посетител  получава  бадж, с  който  се  легитимира. 
(3) Срещите  с  учителите  се  осъществяват  в  определените  за  консултации  часове  или  

след  предварително  насрочване. 
(4) При  срещи  поради  извънредни  обстоятелства  учителят  уведомява  предварително  

портиера. 

ГЛАВА  XV. РАЗДЕЛНО  СЪБИРАНЕ  НА  ОТПАДЪЦИ  

Чл. 126. Всички  служители, работници  и  ученици  предприемат  мерки  за  несмесване  на  
опасни  отпадъци  с  други  отпадъци  или  на  оползотворими  отпадъци  с  неоползотворими  в  
съответствие  с  правилата  за  разделно  събиране  на  отпадъци  в  АЕГ  «Гео  Милев» - Бургас. 

ГЛАВА  XVI. ДЕЖУРСТВО  В  СГРАДАТА  НА  УЧИЛИЩЕТО  И  
ПРИЛЕЖАЩИТЕ  ТЕРИТОРИИ  

Чл. 127. Дежурството  в  сградата  на  училището  и  в  прилежащите  територии  се  организира  
по  график, който  се  съставя  в  началото  на  всеки  срок. 

Чл. 128. Дежурството  се  осъществява  от  учителите  и  се  провежда  по  процедура, описана  
в  Правилника  за  вътрешния  трудов  ред  на  училището . 

(1) 	Дежурните  за  съответния  ден  учители  са  длъжни  да  се  явят  в  училище  30 минути  
преди  началото  на  учебните  занятия  и  да  напуснат  сградата  не  по-рано  от  10 минути  след  
приключване  на  последния  учебен  час. 
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(2) 	Задължения  на  дежурните  учители: 
1. Определените  по  утвърдения  от  директора  график  главен  дежурен  учител  и  

помощник  главен  дежурен  учител  проверяват  учениците  на  входа  на  училището  и  следят  за  
спазване  на  пропускателния  режим  в  сградата. 

2. След  биенето  на  звънеца  за  начало  на  часа  дежурният  учител  допуска  закъснелите  
ученици, след  като  впише  имената  им  в  протокола  за  дежурство. (В  края  на  деня  ЗДУД  
осъществява  контрол  за  вписаните  в  дневниците  на  класовете  отсъствия  на  учениците  и  тези, 
които  са  отбелязани  в  протокола  на  дежурния  учител.). 

3. Главният  дежурен  учител  организира  цялостното  протичане  на  дежурството  за  
деня  (преразпределя  при  възникнала  необходимост  задълженията  на  дежурните  учители). 

4. Главният  дежурен  учител  до  един  ден  след  дежурството  предава  на  определения  
от  директора  ЗДУД  протокол  с  констатациите . 

5. Определените  по  утвърдения  от  директора  график  дежурни  учители  по  етажи  
следят  за  спазване  на  ПДУ  по  време  на  междучасията. 

6. Определените  по  утвърдения  от  директора  график  дежурни  учители  в  двора  на  
училището  обхождат  и  периферията, където  е  възможно  да  се  пушат  цигари  и  да  се  
разпространяват  наркотични  вещества. 

7. дежурните  учители  по  места  извършват  цялостна  проверка  на  охраняемите  зони  
преди  и  след  приключване  на  дежурството  и  докладват  на  ЗДУД. 

8. дежурните  учители  изпълняват  задълженията  си  всяко  междучасие  и  оказват  
съдействие  на  помощния  персонал  при  необходимост. 

9. При  констатирана  нередност  или  повреда  дежурните  учители  незабавно  изясняват  
обстоятелствата  и  докладват  писмено  на  директора. 

10. При  нужда  дежурните  учители  уведомяват  ЗДУД. 
11. дежурните  учители  носят  отговорност  за  опазването  на  реда, дисциплината  и  

здравето  на  учениците  и  служителите . 
12. дежурните  учители  спазват  правилата  по  ЗБУТ  и  за  пожарна  безопасност. 
13. При  нужда  чрез  педагогическия  съветник  дежурните  учители  осъществяват  

контакт  с  Ценrьра  за  превенция  на  насилието  и  пресrьпността. 
14. дежурните  учители  незабавно  уведомяват  педагогическия  съветник  и/или  ЗДУД  

при  констатирани  случаи  на  деца  в  риск. 
15. дежурните  учители  носят  отговорност  за  стриктното  спазване  на  задълженията  

си, като  следят  за  реда  и  дисциплината  на  учениците  по  време  на  междучасията  (по  коридорите  
и  в  района  на  училището) и  за  нормалното  провеждане  на  образователния  процес  по  време  на  
час. 

16. дежурните  учители  уведомяват  своевременно  ЗДУД  при  невъзможност  за  
изпълнение  на  задълженията  си. 

rnABA XVII. ОБУЧЕНИЕ  В  ЕЛЕКТРОННА  СРЕДА  ОТ  РАЗСТОЯНИЕ  
Чл. 129. Обучението  в  електронна  среда  от  разстояние  се  провежда  при  спазване  на  

изискванията  на  нормативната  уредба, препоръките  и  инструкциите  на  Министерството  на  
образованието  и  науката, Националния  ценrьр  за  безопасен  интернет, Държавната  агенция  за  
закрила  на  детето, Министерството  на  здравеопазването  и  др. 

Чл. 130. Обучението  в  електронна  среда  от  разстояние  се  организира  при  използването  
на  специалната  обучителна  платформа  Microsoft Teams, одобрена  от  Министерството  на  
образованието  и  науката, и  в  електронното  училище  на  Английска  езикова  гимназия  "Гео  
Милев"-Бургас, при  гарантирането  на  сигурността  на  учениците, които  учителите  информират  
за  възможните  рискове, и  при  съответстващо  на  нормативната  уредба  събиране, съхраняване  и  
обработване  на  личните  данни. 

Чл. 131. При  обучение  в  електронна  среда  от  разстояние  при  извънредни  ситуации  и  в  
условията  на  COVID-19 през  учебната  година  дейносrга  се  приспособява  спрямо  общите  и  
препоръчителните  мерки  на  Насоките  за  работа  на  системата  на  училищното  образование  в  
условията  на  COVID-19, издадени  от  Министерството  на  образованието  и  науката  и  от  
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Министерството  на  здравеопазването, Насоките  за  обучение  и  действия  в  условията  на  
извънредна  епидемична  обстановка  в  училищата  през  учебната  2022/2023 година  (публ. 
08.09.2021 г.) и  мерките, правилата  и  процедурите, които  са  приети  в  училището. 

Чл. 132. При  организацията  и  провеждането  на  обучение  в  електронна  среда  от  
разстояние  се  спазва  комплекс  от  общи  (задължителни) и  препоръчителни  мерки  и  правила, 
залегнали  в: Насоки  за  работа  на  системата  на  училищното  образование  в  условията  на  Covid 19, 
изработени  от  Министерството  на  образованието  и  науката  съвместно  с  Министерството  на  
здравеопазването, Наръчник  за  оцеляване  с  ученици  в  карантина, Брошура  за  родители, 12 идеи  
за  родители  в  Ковид  кризата, Правила  за  безопасна  работа  в  мрежата, Препоръки  относно  
безопасно  провеждане  на  дистанционно  обучение  в  онлайн  среда. 

Чл. 133. За  повишаване  на  информираносrга  на  учениците  и  родителите  за  рисковете  
онлайн, главните  онлайн  опасности  и  начините  за  избягването  им, учителите, учениците  и  
родителите  се  запознават  с  видеото  на  посочения  интернет  адрес: https://youtu.be/bQy-   

DM56 NM 
Чл. 134. За  всякакви  въпроси  и  проблеми, свързани  с  организацията  и  провеждането  на  

обучението  в  електронна  среда  от  разстояние, учениците, учителите  и  родителите  могат  да  се  
обърнат  към  Консултативната  линия  на  Национален  ценrьр  за  безопасен  интернет  на  тел. 124 
123 или  чрез  безплатния  чат  модул  на  www.safenet.bg  

Чл. 135. Изменения  в  мерките  и  правилата, които  са  приети  в  училището, се  извършват  
текущо, с  цел  да  се  разшири  обхваrьт  на  възможностите  и  мерките  за  реакция  в  конкретната  
обстановка. 

Чл. 136. Всички  учители  и  ученици  преминават  инструктаж  да  спазването  на  мерките  и  
правилата  за  провеждането  на  обучението  в  електронна  среда  от  разстояние. 

40 


