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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I. Общи разпоредби
Чл.1. (1) С този правилник се урежда организацията, управлението и финансирането на
дейността на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов, ул."Димитър Хадживасилев"
№11 за учебната 2020/2021 година.
(2) Правилникът е разработен в съответствие със:
1. Закон за предучилищното и училищното образование
2. Закон за професионалното образование и обучение
3. Държавни образователни стандарти в системата на предучилищното и
училищното образование
4. Кодекс на труда
5. Етичен кодекс на работещите с деца
6. Закон за закрила на детето
7. Закон за защита срещу дискриминацията
8. Стратегия за развитие на ПДТГ за периода 2020 – 2024 година
(3) Правилникът урежда случаите, в които за лица, обучавани и обучаващи се в
ПДТГ, остават в сила отменените със Закона за предучилищно и училищно образование
нормативни актове за системата на средното образование:
1. Закон за народната просвета
2. Закон за степента на образование, учебния план и общообразователния
минимум
3. Държавни образователни изсквания за учебно съдържание
4. Държавни образователни изисквания за оценяване.
Чл.2. Статут на училището
Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" е открита с Указ № 730/06.09.1883.
год. на княз Александър I и възстановила името и статута си с протокол № 2/17.04.1991
год., на Министъра на народната просвета.
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На 08 август, 2016 г. е вписана в Регистър на институциите като Професионална
държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”.
Чл.3.

(1)

ПДТГ

"Димитър

Хадживасилев”

е

институция

в

системата

на

предучилищното и училищното образование, която осигурява:
1. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик;
2. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
3. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели
и култура;
4. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
5. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
6. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, уважаваща законите,
правата на другите, етническата, националната, културната, езиковата и
религиозната идентичност на всеки гражданин;

7. средно образование и

придобиване на професионална квалификация по

изучаваните професии/специалности.
(2) Професионална държавна търговска гимназия извършва валидиране на професионални
знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално
учене при условията и по реда на Закона за професионално образование и обучение, в
съответствие с Наредба № 2/13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности и въз основа на разработени и приети
на заседание на ПС Правила за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности. (Приложение).
(3) Основни приоритети на училищната политика :
1. Училищен мениджмънт, осигуряващ вътрешна интегративност и външна
адаптивност
2. Продуктивна училищна среда
3. Интерактивно, практически ориентирано и високотехнологично обучение и
учене
4. Синергетични партньорства
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(4) Дейността на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" се регулира от държавните образователни
стандарти в системата на предучилищното и училищното образование, които се
реализират чрез училищни политики и програми.(Приложение 1.)
Чл. 4. (1) Учениците в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" ползват правото си на
безплатно образование, като:
1. не заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния
бюджет;
2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и
способностите си;
3. не заплащат такси за явяване на държавни зрелостни изпити и на държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика
на професията, с цел придобиване на средно образование.
(2)

Обучението се провежда на книжовен български език. В паралелките с

интензивно изучаване на чужд език учебни предмети се преподават на чужд език, ако това
е предвидено с училищния учебен план.
(3)

Училищното образование е светско.

(4)

При осъществяване на образователния процес не се допуска налагането на

идеологически и /или религиозни доктрини.
Чл. 5. (1) ПДТГ " Димитър Хадживасилев " е държавно училище и се финансира от
държавния бюджет.
(2) ПДТГ " Димитър Хадживасилев " ползва имот, който е публична държавна собственост
(акт N 3720 / 14.07.2011 год.)
(3) ПДТГ " Димитър Хадживасилев " има право:
1. да определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на
страната;
2. да урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със Закон за
предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове по
прилагането му;
3. да избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на
качествено образование;
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4. да определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на
националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други
отличителни знаци;
5. да участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи
дейности в областта на образованието;
6. да определя профилите и професиите, както и самостоятелно да избира и
съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от
потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработват
учебни програми в съответствие със ЗПУО.
7. да издава документи за завършен клас, степен на образование и степен на
професионална квалификация;
8. да предоставя собственото си имущество под наем, да извършва педагогически
услуги

и учебно-производствена дейност, като това не е във вреда на

образователния процес и при спазени санитарно-хигиенни изисквания;
9. да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства.
Чл. 6. ПДТГ „Д. Хадживасилев” носи отговорност за:
1. изпълнението на държавните образователни стандарти;
2. създаване на условия за опазване на живота и укрепване здравето на учениците
по време на обучението и възпитанието им;
3. законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на
материалнотехническата си база.
Чл. 7. Като юридическо лице ПДТГ "Димитър Хадживасилев" се представлява от директор.

Раздел IІ. Мисия, визия, символи и
ритуали
Чл. 8. Мисия на ПДТГ "Димитър Хадживасилев":
1. Да

развива

личностния

потенциал

на

ученика

като

осигурява

качествена

общообразователна и професионална подготовка за придобиване на компетентности,
необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански
живот в съвременните общности чрез приобщаващо образование.
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2. Да

гарантира

реализация

на

възпитаниците

си

успешна

социална

и конкурентоспособност на Европейския пазар на труда.

Чл. 9. Визия на ПДТГ "Димитър Хадживасилев":
Първата българска търговска гимназия с вековни образователни традиции,
иновативен дух и възпитаници – успешни личности, утвърждаващи прогресивното
развитие на България.
Чл. 10.(1) Основни символи в ПДТГ "Димитър Хадживасилев":
1. Знаме
2. Химн
3. Лого на ПДТГ
4. Значка с логото на ПДТГ
5. Официална ученическа униформа, състояща се от: черен панталон (пола),
сако, елече; черни обувки, бяла риза (блуза), червена вратовръзка с логото на
училището.
6. Плакет на ПДТГ "Димитър Хадживасилев":
Изработва се от кристално стъкло или друг материал и носи надписа „Винаги
първи!;

Професионална

държавна

търговска

гимназия

„Димитър

Хадживасилев”;

гр.Свищов; юбилейна година”
Изработва се всяка 5-та и 10-та година. Връчва се по решение на Педагогическия
съвет на ПДТГ на физически или юридически лица и институции за принос, в знак на
признателност, уважение и доверие.
(2) Ритуали:
1. Ритуал по издигане знамето на Република България, Европейския съюз, ПДТГ,
съпровождано със съответните химни.
2. Ритуал по посрещане на новоприетите ученици със сградата и историята на ПДТГ.
3. Ритуал по полагане на клетва на абитуриентите.
4. Ритуал по вписване на послания в книгата на абитуриента.
(3) Церемонии:
1. Церемония по посрещане на новоприетите ученици в ПДТГ;
2. Церемония по връчване на дипломите за завършено средно образование и свидетелства
за професионална квалификация на завършващите ученици.
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(4) Празници и тържества:
1. Патронен празник на ПДТГ – 9 февруари;
2. Тържества, посветени на училищни и национални празници, съгласно Годишен план на
ПДТГ и решения на МОН.
3. Изпращане на абитуриентите.

Раздел III. Вътрешен ред
Чл.11 (1). За опазване живота и здравето на учениците в ПДТГ "Д. Хадживасилев" се
осигурява пропускателен режим от портиер, денонощно видеонаблюдение и система за
контрол на достъпа. Организацията на охраната и пропускателния режим се осъществяват
при спазване на Правила за организацията на охраната и пропускателния режим чрез
използване на технически и човешки ресурси. (Приложение)
(2) Видеосистемата се наблюдава от директор и членове на Методическия съвет при
спазване на изискванията за конфиденциалност и професионална етика. Достъп до
помещението за видеонаблюдение се осигурява от счетоводител - касиер.
(3) Училището се отваря в 7.00 часа от портиера и се затваря в 19:30 часа от
чистач/хигиенист. Изключения се допускат само в случаи на организирани от училището
родителски срещи и извънкласни дейности или след изрична писмена заповед на
директора.
(4) В училището се осъществява непрекъснато дежурство от 7.30 до 1430 часа от
ЗДУД и
дежурните учители по график, утвърден от директора.
(5) При влизане в училище за първи учебен час учениците удостоверяват
самоличността си пред дежурния учител или ЗДУД с ученическа лична карта.
(6) Външни лица се допускат само след представяне на документи за самоличност и
уточняване при кого отиват и с каква цел. Имената им се вписват в Книга за посещенията
на външни лица, която се води от портиера. При отказ да удостоверят самоличността си,
същите не се допускат в сградата на училището.
(7) Всички лица, намиращи се на територията на училището са длъжни:
1. да пазят тишина в близост до помещенията, в които се провеждат учебни
занятия;
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2. да опазват имуществото на училището;
3. да изпълняват разпорежданията на дежурните учители;
4. да не замърсяват помещенията и двора на училището;
5. да не извършват действия, накърняващи здравето, честта и достойнството на
други лица.
(9)

Влизането на учениците в класните стаи става след предварителното им

отключване от член на обслужващия персонал, а влизането в кабинетите - само в
присъствието на учителя, провеждащ съответния учебен час.
(10)

Не се разрешава отклоняване на ученици и учители по време на учебен

час.
(11)Учителите нямат право да освобождават ученици от учебни занятия.
(12) Учителите носят отговорност за поверения им клас или група по време на
учебните занятия, както и по време на извъкласни и извънучилищни дейности, когато са
организирани и се провеждат колективно.
(13) Класните ръководители и ръководителите на кабинети отговарят за опазването
на имуществото в учебните помещения.
(14) Във всяка класна стая на видно място преди началото на учебната година се
поставя опис на имуществото.
(15) Учител, ученик или служител, установил щета или повреда на училищното
имущество, уведомява счетоводителя - касиер.
(16) За обстоятелствата, при които е нанесена щетата, виновните лица, мерките за
възстановяването и резултата от изпълнението им се изготвя Обходен лист (Приложение образец) (17) Учениците, нанесли вреда на училищно имущество, са материално отговорни
за всички причинени щети и подлежат на санкции.
(18) Заместник-директорът

по

учебната

дейност

получава

информация

за

отсъстващите учители и организира заместване съгласно Правилник за вътрешния трудов
ред и в съответствие с Национална програма „Без свободен час в училище”.
(19) ЗДУД контролира спазването на трудовата дисциплина от страна на учителите
и дейността на дежурните учители.
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(20) Всички членове на персонала са длъжни да спазват правилата и изпълняват
задълженията си в съответствие с документите от Училищна политика за изграждане и
функциониране на системата за финансово управление и контрол в ПДТГ.

(21) Всички членове на персонала са длъжни да познават и спазват правилата за
действие в случаите на агресия и тормоз между ученици. (Приложение)
(22) Комуникацията, координацията и взаимодействието между заинтересованите
страни за поддържане на сигурна среда за образователно-възпитателния процес в ПДТГ
„Димитър Хадживасилев” се осъществяват чрез прилагане на училищна Система за
взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица (Приложение).

Глава втора
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел I. Форми на обучение
Чл. 12. Формите на обучение в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" са:
1. Дневна
2. индивидуална;
3. самостоятелна;
4. обучение чрез работа (дуална система за обучение).
Чл. 13. (1) Формата на обучение се избира от учениците, когато те са навършили пълнолетие.
(2) За непълнолетните формата на обучение се избира от учениците със съгласието
на техните родители.
(3) Формата на обучение се препоръчва от екип за подкрепа за личностно развитие
за:
1. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни
години;
2. лице, което не може да завърши успешно един и същи клас повече от три
учебни години;
3. ученик в задължителна училищна възраст, който по желание на родителите се
обучава в самостоятелна форма и не постига необходимите компетентности в
съответния клас;
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4. ученик със специални образователни потребности.
(4) За записване в индивидуална или самостоятелна форма на обучение или за
промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището.
(5) Учениците, които желаят да се запишат в индивидуална или самостоятелна
форма на обучение в паралелките, формирани при условията на държавния или
допълнителния план-прием следва да отговарят на изискванията за участие в приема.
(6) За записване на ученика в индивидуална и самостоятелна форма на обучение
директорът на училището издава заповед.
(7) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение
едновременно.
Чл. 14 (1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или самостоятелна
форма на обучение, както и обучение чрез работа (дуална система за обучение), могат да
променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година,
когато се преминава:
1. от дневна и обучение чрез работа (дуална система за обучение) в
индивидуална или самостоятелна форма на обучение;
2. от индивидуална към дневна форма на обучение в случаите, когато
обучението на ученик в индивидуална форма е по здравословни причини или
е за ученик с изявени дарби.
(3) Извън тези случаи промяната на формата на обучение се разрешава от началника
на РУО по подадено заявление от родителя/настойника с изложени мотиви или по искане
на директора на училището.
(4) Ученици, които променят формата на обучение преди началото на учебната
година, трябва да подадат писмено заявление за промяна формата на обучение, не покъсно от 1-ви септември
(5) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.
(6) За обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) в ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“ в условията на COVID – 19 се прилагат Правила за обучение в електронна
среда от разстояние (ОЕСР) /Приложение/.
(7) За обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) в ПДТГ „Димитър
10

Хадживасилев“ се прилагат Правила за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) в
платформата Офис 365 – edu.mon.bg /Приложение/.
Чл. 15. (1) Обучението в дневна форма се организира за паралелки или групи в
учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети.
(2) В дневната форма на обучение се организират спортните дейности и часа на
класа.
(3) Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за
отделен ученик.
(4) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се организира:
1. в паралелки и/или групи – при обучението в училище и
2. за отделен ученик или в групи – при практическото обучение в реална
работна среда.
Чл. 16. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни
часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.
(2) В индивидуална форма може да се обучават:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински
документ, издаден от експертна лекарска комисия, определена в Закона за
здравето, не могат да се обучават в дневна форма повече от 30 последователни
учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове
обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици, за които е извършена препоръка от екипа за подкрепа за личностно
развитие по чл 13, ал.3, т.1 – 3;
5. ученици със специални образователни потребности.
(3) Директорът на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ организира разработването на
индивидуален учебен план и график на учебните часове и ги утвърждава след приемане от
Педагогическия съвет.
(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и
условията и редът за утвърждаване са определени в ДОС за приобщаващото образование.
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(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично
разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора.
(6) Учениците в индивидуална форма на обучение се записват в определен клас и
паралелка.

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училище. В случаите

по ал. 2, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се
организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 – и в Център за
подкрепа на личностно развитие.
(8) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен
в болница на територията на същото населено място, училището организира обучението в
индивидуалните учебни часове в болнични условия.
(9) За учениците по ал. 2, т.1, 4 и 5 се осигурява текущо оценяване, а за учениците
по ал. 2,
т. 2 и т. 3 се организират изпитни сесии съгласно държавния образователен стандарт за
оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(10)

За учениците по ал.2, т.2 и т.3 учебните часове от индивидуалния учебен

план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.
Чл.17. (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и
изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план.
(2) В самостоятелна форма може да се обучават:
1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, издаден от експертна лекарска комисия,
определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на родителя или на
ученика със съгласието на родителя, след решение на експертна комисия към
РУО;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16-годишна възраст.
5. С изключение на учениците по т.2, заявлението за записване в самостоятелна
форма на
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обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в
Правилник за дейността на ПДТГ.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за
дневна форма.
(4) При промяна на формата на обучение от дневна в самостоятелна през учебната
година заявлението за записване в самостоятелна форма може да се подаде до 20 дни преди
началото на редовната изпитна сесия, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.
(5) Изпитите за определяне на годишни оценки се полагат върху учебното
съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния
клас и за съответния вид подготовка. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас
само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния
клас.
(6) За лицата, навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа
в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване в
самостоятелна форма на обучение. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са
положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
(7) Изпитите се провеждат в една редовна и две поправителни сесии при спазване на
следния график:
1. Редовна сесия: 01 март – 30 април
2. Поправителни сесии:
- до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици
преди
началото на учебната година;
- за ХII клас – до две седмици след приключване на учебните занятия, до
един месец
преди началото на учебната година.
(8) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със
заповед на директора на училището.
(9) В един ден не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет.
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(10)

Ученик, преминал от дневна в самостоятелна форма на обучение по

същата професия/специалност, продължава обучението си по учебния план, по който е
започнал обучението си.
Чл. 18. (1) Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична
форма на обучение, при която професионалната квалификация се придобива чрез:
1. практическо обучение в реална работна среда и
2. обучение в професионална гимназия.
(2) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се организира въз
основа на партньорство, включително въз основа на договор между ПДТГ и един или
няколко работодатели в съответствие със Закон за професионалното образование и
обучение и Кодекс на труда.
(3) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се осъществява въз
основа на прием, заявен от работодател/работодатели пред директора на училището.
Приемът се заявява найкъсно четири месеца преди началото на учебната година, в която ще
започне обучението.
(4) Договорът между ПДТГ и работодателя урежда правата и задълженията на
страните, свързани с организацията и провеждането на обучението по професията и
специалността, броя на обучаваните лица, срока на обучението, осигуряване на
материално-техническата база и учебната документация, обучаващите лица.
(5) Практическото обучение в реална работна среда се организира в ХІ и ХІІ клас за
ученици, които са навършили 16 години.
(6) Директорът на училището, съвместно с работодателя/работодателите, информира
учениците от Х клас и техните родители или попечители за възможностите за обучение
чрез работа (дуална система за обучение) по заявения от работодателя прием и за
критериите за подбор при прима.
(7) Ученикът заявява писмено, със съгласието на родителя или попечителя, пред
директора на училището своето желание за включване в обучение чрез работа (дуална
система за обучение). Заявлението се подава най-късно три месеца преди началото на
учебната година, в която ще започне обучението.
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(8) Подборът при приема на учениците се извършва най-късно два месеца преди
началото на учебната година, в която ще започне обучението, съвместно от представители
на работодателя/работодателите и на ПДТГ по разработени от тях критерии.
(9) В подбора при приема може да участват ученици от Х клас, които са навършили
16 години или ще ги навършат към началото на учебната година, в която ще започне
обучението чрез работа (дуална система на обучение).
(10)

Директорът на училището обявява списък на учениците, на които ще бъде

предложено да сключат трудов договор по чл. 230, ал.1 от Кодекса на труда.
(11)

Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се организира и

осъществява по реда на Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на
обучение чрез работа (дуална система на обучение).
Чл. 19. Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на
професионална квалификация в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и
същи по вид документи, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното и училищното образование, които дават
равни права на завършилите.

Раздел ІІ. Организационни форми
Чл. 20. (1) Училищното образование в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" се
организира в последователни класове.
(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.
(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за
всички форми на обучение, с изключение на случаите, предвидени в правилника за
ученици в индивидуална и самостоятелна форма на обучение.
Чл. 21. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна или в дуална
система на обучение, в зависимост от професията, по която се обучават и броя им, 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.

15

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели
на групи или да се образуват сборни групи от различни паралелки от един клас или от
различни класове.
(4) За ученик от паралелка може да се организира и индивидуално обучение по
отделен учебен предмет.
Чл. 22. Условията и редът за определяне броя на учениците в паралелката, деленето на
паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от
паралелка, се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на
институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа на личностното развитие.
Чл.23. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните
ръководители на всички паралелки.

Раздел III. Учебно и неучебно време
Чл.24. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват
учебно и неучебно време.
(2) 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. 25. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на
самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни
часове.
(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез
изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.
Чл. 26. (1) Учебната година включва два учебни срока.
(2) Продължителността на първия учебен срок е 18 седмици.
(3) За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със
заповед:
1. началото и края на ваканциите, с изключение на лятната;
2. неучебните дни;
3. началото и края на втория учебен срок.
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Чл. 27. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с
работната седмица.
(2) Общият брой учебни седмици за една учебна година е:
1. тридесет и шест учебни седмици – от VІІІ до ІХ клас включително и тези
паралелки в Х клас, които по учебен план не провеждат производствена
практика;
2. тридесет и осем учебни седмици – ХІ клас и тези паралелки в Х клас, които
по учебен план провеждат производствена практика;
3. до четиридесет учебни седмици – за обучението чрез работа (дуална система
за обучение) в ХІ клас;
4. тридесет и една учебни седмици - за ХІІ клас.
(3) Изключения се допускат при обучение по индивидуални учебни планове за ученици, които желаят да завършат в други срокове обучението си, като
намаляването или увеличаването на броя на учебните седмици не бива да надвишава
50% от съответния за класа.
Чл. 28. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.
(2)

Организацията на учебния ден е полудневна и се осъществява на

една смяна, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за
организация на дейностите в училищното образование.
(3)

Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7

учебни часа, провеждани по седмичното разписание, и почивките между тях.
(4)

Полудневната организация на учебния ден се осъществява преди

обяд.
(5)
Дневният режим, включващ график на учебните часове се определя със
заповед на директора не по-късно от 15 септември всяка година.
Чл. 29. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:
1.

четиридесет и пет минути – в VІІІ–XII клас за часовете по

общообразователна и теоретична професионална подготовка;
четиридесет и пет минути – час на класа и час за организиране и провеждане на
спортни дейности;
2.

четиридесет и пет минути по учебна практика;
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3. шестдесет минути - по производствена практика.
(2) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки
учебен час може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед. В
тези случаи продължителността на почивките между учебните часове е 5 минути.
(3) Директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на
образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението.
Чл. 30. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците.
(2) Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути, а след
третия учебен час – 20 минути.
(3) Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по
решение на педагогическия съвет на училището по:
1. учебна и производствена практика в паралелките за придобиване на
професионална квалификация, но не повече от три последователни учебни
часа;
2. разширена, допълнителна и профилирана подготовка в гимназиална степен, но
не повече от два последователни учебни часа;
3. часовете за организиране и провеждане на спортни дейности.
Чл. 31. (1) Учебните часове от раздел А и раздел Б от училищния учебен план се
разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в
седмично разписание.
(2) В седмичното разписание се разпределят и часовете от раздел В на училищните
учебни планове, по които се обучават учениците, постъпили в ПДТГ преди учебната 20172018 година и в ІХ клас през учебната 2017-2018 г.
(3) Седмичното разписание се разработва в съответствие с Наредба № 10/19.06.2014
г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на
министъра на здравеопазването, приема се на заседание на педагогическия съвет и се
утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на
всеки учебен срок.
(4) Общият брой на учебните часове в седмичното разписание е:
1. тридесет и два учебни часа – от VІІІ до ХІІ клас;
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2. до четиридесет учебни часа – за обучението чрез работа (дуална система на
обучение) в ХІ и ХІІ клас, в които се включва и времето за практика на
определеното работно място.
(5) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на
класа.
(6) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичното разписание извън
броя на учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в
училището.
Чл. 32. (1) Учебният час за спортни дейности се организира и провежда по реда на
държавния образователен стандарт за организация на дейностите в училищното
образование.
(2) Педагогическият съвет избира за учебната година спортните дейности от
определените със заповед на министъра на образованието и науката.
(3) До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за
избор на спортните дейности, в които ще участват през следващата учебна година, от
определените от педагогическия съвет.
(4) Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление
до директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през
учебна година, при записването им в училището.
(5) Въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да се разпределят и
в групи.
(6) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на
паралелките за съответния клас.
(7) Не се допуска промяна на броя на групите и на вида спортни дейности по време
на учебната година.
(8) Организирането и провеждането на спортните дейности се осъществяват от
педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с
професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт.
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(9) При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната
учебна година директорът определя със заповед в срок до 15 септември учителите, времето
и мястото за провеждането им по паралелки или групи.
(10)

Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може

да се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни
дни.
Чл.33. (1) Учебните часове се провеждат на територията на ПДТГ. Мястото на
провеждането им се отразява в седмичното разписание на учебните часове.
(2) Извън територията на ПДТГ могат да се провеждат:
1. учебни часове по производствена практика въз основа на договор с
работодател;
2. учебни часове за спортни дейности по график, приет на заседание на
педагогическия съвет и утвърден със заповед на директора;
3. учебни часове със заповед на директора въз основа на докладна записка от
учителя по съответния учебен предмет за мястото и организацията на
провеждането на учебния час, представена най-малко 3 дни предварително.
Чл. 34. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да
определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове
при:
1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на
образованието и науката и/или началника на регионалното управление на
образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални
външни оценявания;
2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи
учители;
3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ
учебен предмет в рамките на учебния ден за провеждане на класни работи, ако
не са предвидени в седмичното разписание, както и във връзка с организирани
посещения на културни и научни институции и организирани изяви на
учениците от ПДТГ, които не са предмет на уреждане по чл. 79, ал.5. от Закона
за туризма.
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(2) В заповедта задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето
на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.
Чл. 35. Неучебното време включва:
1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда;
2. ваканциите.
Чл. 36. (1) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна,
пролетна и лятна ваканция.
Чл. 37. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни - за
учебни със заповед на министъра на образованието и науката.
(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154,
ал.2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно
обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.
(3) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване
на празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на
регионалното управление на образованието може да обявява до три учебни дни за неучебни
в една учебна година за училища на територията на общината.
(4) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да
обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което
уведомява началника на регионалното управление на образованието.
(5) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно
преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен
акт.
(6) В случаите по ал. 1, 3, 4 и 5 при необходимост се извършва преструктуриране на
тематичните разпределения по учебните предмети за гарантиране изпълнението на
държавните образователни стандарти и по създадена организация със заповед на началника
на РУО и на директора на ПДТГ.
(7) По време на учебната година, в зависимост от темите в учебното съдържание,
учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и
прояви, съобразно личните си предпочитания и възможности.
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(8) За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква
информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.
(9) Ръководителите/организаторите

най-късно

10

дни

преди

датата

на

посещението/изявата представят на директора писмена информация за провеждането, която
задължително съдържа информираното съгласие на родителите.
(10)
включва:

Писмената информация за провеждането на пътуване/посещение/изява
1. начална и крайна дата на организираното пътуване/посещение/изява;
2. начален, краен пункт и маршрут на пътуването;
3. педагогически

персонал,

отговорен

за

провеждането

на

пътуването/посещението/изявата;
4. брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за нощувка;
5. транспортните средства, които ще бъдат използвани;
6. данни за превозвача;
7. организацията на хранене на учениците;
8. източник на финансиране на пътуването/посещението/изявата;
9. програма на пътуването/посещението/изявата.
(11)

Организираното пътуване/посещение/изява по ал. (10) се провежда, след

като ръководителят на пътуването/посещението/изявата в
директора срок: 1.

определения със заповед на

е информирал родителите, настойниците или попечителите на

учениците за пътуването/посещението/изявата, чрез писма, подписани от директора;
2.

осигурил е писмено съгласие на родителите, настойниците или попечителите
за участието на учениците в пътуването/посещението/изявата;

3.

осигурил е инструктаж на учениците и на техните родители, настойници или
попечители, съгласно утвърдения инструктаж за безопасност и културно
поведение при организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм;

4.

осигурил е предоставянето от всеки ученик на документ, издаден от личния
/семейния/

лекар на ученика или е осигурил чрез медицинско лице

предварителен медицински преглед, който се документира;
5.

изготвил е и е предоставил на директора списък на учениците с данни за
трите имена, дати и година на раждане, клас;
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6.

предоставил е информация на директора за застраховането на участниците в
пътуването/посещението/изявата;

7.

представил е лиценз на превозвача и удостоверение за преминат
допълнителен преглед за проверка на оборудването им;

8.

представил е документ, удостоверяващ възраст не по-малка от 25 години и
най-малко две години професионален опит на водача на автобуса.
Училището може да организира ученически туристически пътувания с

(12)

обща цена в страната и в чужбина под формата на детски лагери, екскурзионно летуване,
походи, училища сред природата (зелени училища, пътуващи училища), ски ваканции и
обучение по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културноразвлекателна и опознавателна цел.
(13)
За участие в туристическите пътувания с обща цена не се допускат
ученици, които са:
1. с декомпенсирани хронични заболявания;
2. контактни на заразни болести;
3. заболели от заразни болести.
(14)

За провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена са

необходими следните документи:
1. договор между туроператор, вписан в Националния туристически регистър по чл.
166,ал. 1 от Закона за туризма, с валидна към датата на туристическото пътуване
застраховка „Отговорност на туроператора" и директора на ПДТГ;
2. дадено

съгласие

в

писмена

форма

от

родителите,

настойниците или

попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на учениците в
съответното туристическо пътуване.
(15)

За всяка група ученици за туристическо пътуване с обща цена се

определят лица за ръководители на групата, като директорът училището определя едно от
тях за главен ръководител на групата.
(16)

Туроператорите най-късно 15 дни преди датата на туристическото

пътуване представят на директора оферта за съответното пътуване съдържаща информация
по чл. 80 от Закона за туризма и проект на договор.
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Главният ръководител най-късно 10 дни преди датата на туристическото

(17)

пътуване представя на директора писмена информация за провеждането, която
задължително съдържа декларации за информирано съгласие на родителите, настойниците
или попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето.
За всяко туристическо пътуване с обща цена директорът на училището

(18)

изпраща писмо по образец, заедно с проект на договор за организирано туристическо
пътуване до регионално управление на образованието – Велико Търново не по-късно от 10
работни дни преди началната дата на съответното пътуване.
Одобряването на проекта на договор от регионалното управление на

(19)

образованието – Велико Търново се извършва в срок до 7 работни дни от постъпването на
документите по ал. 18.
(20)
ПРАВИЛА ЗА

Ученическите пътувания се организират при спазване на ВЪТРЕШНИ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ в ПДТГ „Димитър
Хадживасилев”/приложение/.

Раздел IV. Приемане на ученици
Чл. 38. (1) Приемането на ученици в VІІІ клас в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” се
извършва по утвърден държавен план-прием. Държавният план-прием определя:
1. броя на паралелките;
2. броя на местата в паралелките;
3. профилите и специалностите от професии по паралелки и по форми на
обучение.
(2)

В срок до 15 януари на текущата учебна година директорът на ПДТГ

представя на началника на РУО прието на заседание на педагогическия съвет мотивирано
предложение относно броя на паралелките, броя на учениците и специалностите от
професии по форми на обучение.
(3)

Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година със

заповед на началника на регионалното управление на образованието.
(4)

Утвърденият държавен план-прием се обявява в училището и на интернет

страницата на ПДТГ.
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Промяна в утвърдения държавен план-прием може да се извършва със

(5)

заповед на началника на РУО при доказана потребност и при спазване на условията на чл.
50 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 39. (1) За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да
кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на
кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в
годината на кандидатстване.
Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията

(2)

на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се
включват като балообразуващ елемент.
По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването

(3)

може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от
олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се
провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване

(4)

по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от
националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула
точки.
Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се

(5)

формира като сбор от следните елементи:
1. броя точки от националното външно оценяване по български език и
литература и по математика, като педагогическият съвет може да определи в
балообразуването

да

участват

и

резултатите

от

един

или

повече

допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно
оценяване в съответната учебна година;
2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета,
изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от
педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за
оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(6)
специалност

Балообразуващите учебни предмети по ал. 5, т. 2 за паралелките по всяка
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се определят с решение на педагогическия съвет.
(7)
управление на

Балообразуването се обявява от директора на училището в регионалното

образованието до 15 януари на текущата учебна година.
За участие в държавния план-прием по специалности от професии в ПДТГ

(8)
учениците,

успешно завършили VІІ клас, подават до началника на регионалното управление на
образованието заявление за участие в класиране по образец, в което подреждат по желание
специалностите от професии, за които отговарят на условията за балообразуване.
Учениците участват в класирането за определените с държавния план-

(9)

прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за
кандидатстване по низходящ ред.
(10)

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в

регионалното управление на образование в три етапа.
(11)
директорът

За организиране и осъществяване на дейностите по приема в училището

на ПДТГ определя със заповед състав на училищни комисии по приема и техните функции.
Чл. 40. (1) Над утвърдения държавен план-прием може да се приемат:
1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за
приемане на ученици в VІІІ клас;
2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание ако отговаря
на условията по чл. 39, ал.1.
Чл. 41. (1) Приемането в ПДТГ на ученици, завършили първи гимназиален етап на
средно образование от обединените училища се извършва по допълнителен държавен планприем.
(2)

Допълнителният

прием

е

за

обучение

по

профили

или

специалности от професии, по които са се обучавали учениците в първия
гимназиален етап.
(3)
Допълнителният държавен план-прием се утвърждава за всяка
учебна година със
заповед на началника на регионалното управление на образованието.
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(4)

При наличие на достатъчно свободни места в паралелките от ХІ

клас може да не се утвърждава допълнителен държавен план-прием, а желаещите
ученици кандидатстват за наличните свободни места.
(5)

Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на

резултатите от националното външно оценяване от X клас.
(6)

Изискванията към учениците за участие в приема са:

1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в
годината на кандидатстване;
2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от
професии, за които кандидатстват.
Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по

(7)

допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от ПДТГ по реда на Наредба
№ 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл.42. (1) ПДТГ "Димитър Хадживасилев" приема по тяхно желание и след
насочване от комисия, определена от началника на РУО:
1. ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни заболявания;
2. ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за
настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.
(2) Броят на учениците, насочени по ал. 1 и ал. 2, е не повече от 10% от местата,
определени
в държавния план-прием за паралелката.

Раздел V. Преместване на ученици
Чл.43. (1) Учениците могат да се преместват в паралелка на ПДТГ "Димитър
Хадживасилев" при наличие на свободни места.
(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.
Чл.44. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием,
които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
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(2)
Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от
освобождаването им
в сайта на училището и в регионалното управление на образованието.
(3)

При различие между училищните учебни планове учениците

полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото
училище.
Чл. 45. (1) Учениците може да се преместват, както следва:
1. от VIIІ до Х клас включително не по-късно от 30 учебни дни преди края на
всеки учебен срок;
2. в XI клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по
същата специалност от професия;
3. в XII клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по
същата специалност от професия.
(2)
клас, като при

Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен

преместването си не могат да сменят специалността от професията.
(3)

Премествания извън случаите по ал. 1, т. 1-3 и ал. 2 се разрешават от

началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се
намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за
преместването.
Чл. 46. (1) Учениците може да се преместват в друго училище или в друга паралелка
на същото училище над утвърдения прием с разрешение на началника на РУО.
(2) Не се изисква разрешение на началника на РУО по ал. 1, когато приемащото училище е
единствено в населеното място.
Чл. 47. (1) Учениците се преместват в ПДТГ при спазване на следните условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал.
2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището
потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на
училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика
желание.
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(2) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в
което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на
директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на
личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
(3) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на
удостоверението по ал. 2 определя със заповед условията за приемане на ученика и
информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът
подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в
приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
(4) В срока по ал. 3 директорът на приемащото училище информира писмено директора на
училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
Чл. 48. Ученикът се счита за преместен в ПДТГ от датата, посочена в заповедта на директора.

Раздел VІ. Съдържание на училищната подготовка
Чл. 49. (1) В ПДТГ „Димитър Хадживасилев” се осъществява средно професионално
образование по специалности от професии, включени в Списък на професиите за
професионално образование и обучение, утвърден със заповед

на министъра на

образованието и науката.
(2)

Професионалното

образование се

осъществява чрез

общообразователна и професионална подготовка.
(3)

Общообразователната

подготовка

се

придобива

чрез

изучаването на общообразователни учебни предмети и осигурява постигането на
държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(4)

Професионалната подготовка осигурява постигането на държавния

образователен стандарт за придобиването на професионална квалификация по професия в
двата гимназиални етапа на средната степен на образование.
(5)
специфична и

Професионалната подготовка за всяка професия е обща, отраслова и

включва обучение по теория и по практика на професията.
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Чл. 50. (1) Обучението за придобиване на общообразователната подготовка по
всеки от
общообразователните учебни предмети за всеки клас се осъществява по учебни програми, в
които се определят целите на обучението, учебното съдържание, конкретизират се
компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението за класа.
(2)
и науката.

Учебните програми се утвърждават от министъра на образованието

(3)

Учебните програми за училищното професионално образование и

обучение по учебните предмети от общата професионална подготовка се
разработват въз основа на държавния образователен стандарт за придобиване на
квалификация по професия и се утвърждават от министъра на образованието и
науката.
(4)
Учебните програми за училищното професионално образование и
обучение по учебните
предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка се разработват въз
основа на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по
професии в съответствие с типовите учебни планове за придобиване на квалификация по
професии и се утвърждават от министъра на образованието и науката.
Чл. 51. (1) Професионалното образование включва и разширена подготовка по
общообразователни предмети и разширена професионална подготовка по учебни предмети.
(2)

Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и

усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната и професионалната
подготовка.
(3)

Съдържанието на разширената подготовка по съответните учебни

предмети се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището.
Чл. 52. (1) Въз основа на избран типов учебен план за всяка от специалностите по
професии, утвърден от министъра на образованието и науката, училището разработва
училищен учебен план.
(2)
Избраният типов план се прилага за целия етап, съответно цялата степен
на образование.
(3)
паралелка.

Училищният учебен план се утвърждава за всяка учебна година за всяка
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(4)

Училищните

учебни

планове

за

професионално

образование

се

разработват въз основа на типовите учебни планове с участието на местния бизнес с цел
осигуряване на по-големи възможности за организиране и провеждане на практическо
обучение, обвързано с реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
(5)
предмети

Училищните учебни планове разпределят учебното време между учебните

или дейности за придобиване на училищната подготовка, като обхващат три групи учебни
часове, разпределени в раздели, както следва:
1.

раздел А – задължителни учебни часове, в които се осъществява обучение за
придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с държавния
образователен стандарт за общообразователна подготовка чрез учебните
предмети, предвидени за изучаване в съответния клас, и обща професионална
подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за
придобиването на квалификация по професия;

2.

раздел Б – избираеми учебни часове, в които се осъществява обучение за
придобиване на отраслова и специфична професионална подготовка,
разширена

подготовка

по

общообразователни

предмети,

разширена

професионална подготовка по учебни предмети;
3.

раздел В – факултативни учебни часове, в които се придобива допълнителна
подготовка чрез обучение по учебни предмети и/или дейности в други форми
(спортни секции, училищни клубове и др.), които училището може да
предложи, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието
на заложбите им.

Чл. 53. (1) Училищните учебни планове се разработват в съответствие с интересите
на учениците и с възможностите на училището, като за тази цел всяка учебна година
училището предлага списък с учебни предмети за всеки един от класовете, от които
учениците и техните родители/настойници посочват избраните от тях учебни предмети чрез
попълване на заявления в края на предходната учебна година или преди постъпването на
ученика в училището.
(2) Училищните учебни планове се приемат с решение на педагогическия
съвет и след съгласуване с обществения съвет към училището
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(3) Училищните учебни планове не може да се променят през учебната
година.
Чл. 54. (1) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план,
по който е започнал да се обучава в същото училище.
(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават обучението си по училищния
учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.
Чл. 55. (1) Учениците, постъпили в ПДТГ преди учебната 2017/2018 година и
учениците, постъпили в ІХ клас през учебната 2017/2018 година се обучават и завършват
обучението по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и
реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план.
(2) Съгласно параграф 24, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за
предучилищното и училищното образование, училищните учебни планове по ал. 1 се
изменят, като учебното време за учебните предмети от професионалната подготовка в ХІ и
ХІІ клас се разпределя само в годишен брой часове.
Чл. 56. (1) В училищното образование се ползват учебници, помагала и учебни
комплекти, одобрени от министъра на образованието и науката.
(2) Учебниците, учебните помагала и учебните комплекти, които ще използват
учениците се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен
предмет.
(3) Списъците на учебниците и учебните помагала, по които ще се осъществява
обучението по учебните предмети от общообразователната и професионалната подготовка
през учебната година, се обявяват в сайта на училището до 01 август за всяка учебна
година.
Раздел VІІ. Оценяване на резултатите от обучението на учениците
Чл.57. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите
резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им
реализация.
(2)

За ученици, постъпили в ПДТГ „Д. Хадживасилев” преди учебната

2017/2018 година и учениците, постъпили в ІХ клас през учебната 2017/2018 година
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оценяването се извършва при спазване на условията и по реда на Наредба № 3/15.04.2003 г.
за системата на оценяване.
(3)

За ученици, постъпили в ПДТГ „Д. Хадживасилев” след учебната

2017/2018 година и учениците, постъпили в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година
оценяването се извършва при спазване на условията и по реда на Наредба №11/01.09.2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(4)

Оценяване се извършва:
1. в процеса на обучение;
2. в края на клас или етап от степен на образование;
3. при завършване на степен на образование.

Чл. 58. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:
1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
2. външно – когато оценката се поставя от комисия или лице, различно от
обучаващия учител.
(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на
училищното обучение може да е:
1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
2. регионално – обхваща учениците от един клас в рамките на една или
няколко области;
3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;
4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
5. индивидуално – за отделен ученик.
Чл. 59. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
(2) Текущите изпитвания са устни, писмени и практически.
(3) Изпитите са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен
предмет;
3. за промяна на оценката;
4. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
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5. изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на
професионално образование или на професионално обучение.
Чл. 60. (1) Текущите изпитвания се осъществяват от учителите системно през първия и
втория учебен срок чрез избрани от тях форми за проверка и оценка. Всички поставени
оценки се мотивират пред учениците и се вписват в ученическите книжки от съответните
преподаватели в деня на изпитването.
(2)

В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява

входното равнище на учениците.
(3)

По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването на

всеки ученик.
(4)

Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални текущи

изпитвания или като групови текущи изпитвания.
(5)

Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или като

групови изпитвания. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от 1
учебен час.
Чл. 61 (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват
постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част
от учебното съдържание по учебния предмет.
Класната работа е групово изпитване, при което се оценяват постигнатите

(2)
резултати

от учениците в края на учебния срок. Класната работа се провежда по български език и
литература, по чужди езици и по математика.
Контролните и класните работи се провеждат по график, при спазване на

(3)

следните изисквания:
1.

за една и съща паралелка може да се провежда не 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.

(4) Графикът се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет,
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утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен
срок и се поставя на общодостъпно място в училището.
(5) За графика по ал. 3 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а
класните ръководители - родителите.
(6) Учениците, отсъствали при провеждането на писмените контролни работи, ги
провеждат допълнително във време и ден, определени от учителя.
(7) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна
училищна документация в деня на изпитването за текущите оценки от устните изпитвания
и до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените
изпитвания.
(8) При непредставяне на ученическата книжка от страна на ученика, учителят вписва
бележка в дневника на класа.
(9) При непредставяне на домашна работа, подлежаща на оценяване, се поставя текуща
оценка
Слаб 2.
Чл. 62. (1) Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на
ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през
учебния срок, и при вземане предвид на текущите оценки.
(2) За учениците постъпили в ПДТГ преди учебната 2017/2018 година и
учениците,
постъпили в ІХ клас през учебната 2017/2018 година срочна оценка се формира само за
учебните предмети, които по учебен план се изучават с повече от един учебен час
седмично.
(3) Не се формира срочна оценка по производствена практика.
(4) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и
спорт" за
ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, за време, което не
позволява поставяне на минималния задължителен брой текущи оценки.
(5) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди
приключване на
съответния учебен срок и не по-късно от два дни преди края на учебния срок.
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(6) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи
изпитвания
поради отсъствие на ученика (за учениците от VІІІ клас – в повече от 25% от часовете по
учебния предмет в съответния вид училищна подготовка). В този случай ученикът полага
изпит за определяне на срочна оценка.
Чл. 63. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет,
като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано
през учебната година, и при вземане предвид на срочните оценки.
(2) За учебен предмет, по който не се формира срочна оценка и през двата учебни
срока, както и по производствена практика, се формира само годишна оценка при вземане
предвид на текущите оценки.
Раздел VІІІ. Завършване на клас, етап и степен на образование
Чл. 64. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от
задължителната и задължителноизбираемата

подготовка, предвидени в училищния

учебен план, има годишна оценка най-малко „Среден (3)”.
(2)

Ученици, които имат годишна оценка „Слаб (2)” по учебни предмети от

задължителната и задължителноизбираемата подготовка, полагат поправителни изпити
по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година.
(3)

Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици

след
приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по
ред, определен със заповед на директора на училището.
(4)
Редовните поправителни сесии за учениците от последния клас на
гимназиалния етап
са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един
месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на
училището
(5)

Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински

документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се явят на
допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на
училището, но не по-късно от 10 октомври.
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(6)

Ученици, които имат оценка „Слаб (2)” по учебен предмет от

задължителната или

задължителноизбираемата

подготовка на редовните и/или на

допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити,
повтарят класа.
(7)

Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на

обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по
които имат оценка „Слаб (2) ” или не са се явили на поправителните изпити.
(8)

Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка „слаб (2)”

по учебни предмети от задължителната и задължителноизбираемата подготовка на
редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на
поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните
изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 2.
(9)

Изпитите в процеса на училищното обучение се провеждат от:

1. училищна комисия по организиране на изпита;
2. училищна комисия по оценяването.
(10)

За провеждане на изпитите директорът на училището издава заповед за

определяне на комисиите по ал. 9.
(11)

В заповедта по ал. 10 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.
(12)

Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и

мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в училището и
се публикува в сайта на ПДТГ най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.
Чл. 65. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и
придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация.
(2)

Зрелостниците, придобиват средно образование след успешно полагане на

задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература
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и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по
теория и практика на професията.
(3)

Държавните зрелостни изпити за учениците, постъпили в ПДТГ преди

учебната 2017/2018 година и учениците, постъпили в ІХ клас през учебната 2017/2018
година, са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя
по избор на ученика от учебните предмети "чужд език", "математика", "физика и
астрономия", "биология и здравно образование", "химия и опазване на околната среда",
"история и цивилизация" и "география и икономика" и предметният цикъл "философия",
изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.
(4)

Изпитът за придобиване на професионална квалификация се провежда в

две части: част по теория на професията и част по практика на професията.
(5)

По тяхно желание, учениците по ал.3 може да не полагат втория държавен

зрелостен изпит по ал. 3, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за
положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от
оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.
(6)

По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити

по избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети по ал.3.
(7)

Ученик, завършил успешно ХII клас, който не се е явил или не е положил

успешно държавните зрелостни изпити, по свое желае получава Удостоверение за
завършен гимназиален етап.
(8)
придобиват

Учениците не могат да повтарят успешно завършен клас и повторно да

образование от една и съща степен в училищата, освен в случаите, предвидени в
нормативен акт.

Глава трета

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО
ОБУЧЕНИЕ
Раздел I. Педагогически специалисти
Чл.66. (1) Педагогическите специалисти, които заемат учителски длъжности, имат
функции, свързани с подготовка, организиране и провеждане на обучението, възпитанието,
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социализацията и подкрепата на децата и учениците в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
(2) Учителските длъжности са:
1. учител;
2. старши
учител;
3. главен учител.
Чл. 67. (1) Учителска длъжност се заема от лица с висше образование по
специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на
висше образование и професионалните направления и професионална квалификация
„учител”.
(2) Учителска длъжност по учебен предмет от професионалната подготовка може да
се заема и от лица със завършено висше образование по съответната специалност и без
професионална квалификация „учител”.
(3) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална
квалификация "учител", училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически
компетентности от съответното лице.

Чл. 68. Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от
реабилитацията;
2. е лишено от право да упражнява професията;
3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето
на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на
здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
Чл. 69. Учителските длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора
на училището.
Чл. 70. (1) Длъжностите „учител“ включва следните функции:
1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху
придобиване на ключови компетентности от децата и учениците;
2. прилагане

на

ефективни

образователни

методи

и

подходи

съобразно

индивидуалните потребности на децата и учениците;
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3. ефективно използване на дигиталните технологии;
4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови
компетентности;
5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на
децата и учениците;
6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за
пълноценно включване в образователната и социалната среда;
7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и
всички заинтересовани страни;
8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни
изпити, задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии,
упражняването на които изисква такава;
9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на
учениците по съответния учебен предмет или модул;
10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
11. разработване и изпълнение на проекти и програми;
12. участие в професионална мобилност и професионални общности;
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на
институцията;
14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време
на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
15. водене и съхраняване на задължителните документи;
16. провеждане на консултации с ученици и родители;
17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество
и взаимопомощ;
18. провеждане

или

участие

в

изследователска

дейност

в

областта

на

предучилищното и училищното образование.
(2) Длъжността "учител, теоретично обучение" наред с функциите по ал. 1
включва и следните функции:
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2. планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената
професионална подготовка съвместно с бизнеса;
3. актуализиране на учебното

съдържание в

съответствие с прилаганите

съвременни технологии и техника;
4. изготвяне на изпитни материали за провеждането на задължителен държавен
изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или
придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава.
(3) Длъжността "учител, практическо обучение" наред с функциите по ал. 1
включва и следните функции:
1. взаимодействие със специалисти – представители на фирмите, при провеждане
на учебната и 4 производствената практика;
2. планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената
професионална подготовка съвместно с бизнеса;
3. изготвяне на изпитните материали за провеждането на задължителен държавен
изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и/или
придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава;
4. осигуряване на безопасни условия при провеждане на учебна и производствена
практика;
5. взаимодействие с представители

на фирмите-партньори

за осигуряване

качеството на практическото обучение.
(4) Длъжността "старши учител" освен функциите по ал. 1 включва и
допълнителни функции:
1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация;
2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности
и напредъка на децата по възрастови групи;
3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности
и напредъка на учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас;
4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители;
5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността "учител";
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(5) Длъжността "главен учител" освен функциите по ал. 1 включва и допълнителни
функции:
1. планиране,
квалификация;

организиране

и

отчитане

на

вътрешноинституционалната

2. анализиране на институционалните квалификационни дейности;
3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри
педагогически практики, включително и по преподаване за придобиване на ключови
компетентности от децата и учениците;
4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището;
5. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е
определен за наставник;
6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши
учител";
7. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и
авторски програмни системи.
(6) Длъжността "главен учител" се заема от лица със завършено висше образование на
образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация
"учител", които:
1. заемат длъжността "старши учител";
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за последния
период на атестиране /за всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е
придобил не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване
на квалификацията по програми на специализирани обслужващи звена, висши училища и
научни организации и обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени
от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър/;
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен;
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) имат оценка
"изключително изпълнение" от последното атестиране.
(7) Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни
ръководители, имат и следните функции::
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1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми
за плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката;
2. своевременно информиране на родителите за:
а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното
разписание;
б) образователните резултати и напредъка на учениците;
в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
г) неспазване на задълженията, произтичащи
предучилищното и

от чл. 172 от Закона за

училищното образование;
3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;
4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;
5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане
на санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;
6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция
"забележка" или "преместване в друга паралелка на същото училище".
Чл. 71.(1) Длъжността „педагогически съветник“ включва функции, свързани с
консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното
ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и
обществото.
(2) Педагогическият съветник изпълнява функции, свързани с:
1. консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното
ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и
обществото;
2. участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на
възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците;
3. консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други
заинтересовани страни за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес;
4. посредничество при решаване на конфликти;
5. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с образователния
процес и с избора на занимания по интереси;
43

6. работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на
различните видове психоактивни вещества върху учениците, рисково

сексуално

поведение, прояви на различни форми на агресия и насилие, участие в разработването и
изпълнението на програми за противодействие и на мерки за въздействие;
7. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който
извършва оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на
допълнителна подкрепа, като при липсата на психолог в институцията подпомагат и
координират дейността на екипа;
8. участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на
проблемното им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище;
9. подпомагане на личностното развитие и адаптирането на децата и учениците към
образователната среда;
кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

10.
11.
по случаи;

осъществяване на връзката между родителите и институцията в работата
участие

12.

в

планирането

и

провеждането

на

форми

на

вътрешноинституционалната квалификация и споделяне на добри практики;
сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в

13.

междуинституционални екипни срещи; 14. провеждане или участие в изследователска
дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

Раздел ІІ. Права и задължения на учителите
Чл.72. Учителят има следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството му;
2. да участва във формирането на политиките за развитие на училището;
3. да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните
си
задължения;
4. да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес
съобразно
принципите и целите на Закона за предучилищното и училищното образование, като
активно

използва

интерактивни

методи

на

преподаване

и

възможностите

на

информационните и комуникационните технологии;
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5. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен
предмет
и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
6. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните
му
задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му
квалификация;
7. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
8. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;
9. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на
служебните
си задължения;
10. да бъде поощряван и награждаван.
Чл.73. Учителят има следните задължения:
1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите
задължения, включени в длъжностната му характеристика;
2. да изпълнява препоръките на директора и заместник -директора, както и
препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на
народната просвета;
3. да попълва редовно, съобразно изискванията учебната документация – електронен
дневник,
лични картони на учениците, протоколи от изпити и да изготвя в срок годишен тематичен
план график за всеки учебен предмет, възложен съгласно Списък – образец № 1.
4. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на
учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд
език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват
книжовноезиковите норми;
5. да уведомява своевременно ЗДУД, когато се налага да отсъства от учебни часове,
за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
6. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
7. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно45

възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;
8. да спазва правилата за COVID-19 които са част от СВУК на ПДТГ „Д.
Хадживасилев“;
9. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
10. по график на приемното време на учителя или в удобно за двете страни време да
информира родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната
дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги
насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и
желанията на ученика при зачитане на неговото право да взема решения;
11. да не ползва мобилен телефон по време на час за лични цели;
12. да не употребява тютюн и тютюневи изделия, да не внася и да не употребява алкохол в
училището, както и извън него - при провеждане на мероприятия и дейности, в които
участват ученици;
13. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му
на учител и на добрите нрави;
14. да се яви в училище най-късно 10 минути преди започване на първия негов учебен
час за деня;
15. по време на дежурство да следи и контролира опазването на реда в класните стаи
на етажа и в коридора, дисциплината на учениците и опазването на МТБ; за сериозни
нарушения и инциденти незабавно уведомява счетоводителя - касиер.
16. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на
повишена опасност.
17. да спазва следните правила за текущо оценяване на учениците:
18. до четири седмици от началото на учебния срок да е извършил и отразил минимум
по едно текущо изпитване на всеки ученик;
19. до две учебни седмици преди завършване на учебния срок да е извършил и отразил
изисквания минимален брой текущи изпитвания;
20. До три дни преди началото на учебната година представя на директора на хартиен
носител Годишен тематичен план – график за изпълнение на ДОС за учебно съдържание по
съответен учебен предмет /Приложение – модел/.
Чл. 74. (1) Учителят няма право:
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1.

да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да
прилага

форми на физическо и психическо насилие върху него;
2.

да организира дейности на политическа, религиозна и етническа основа в
училище;

3.

да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва

проверяване и оценяване на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на
съответните изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на
учениците.
Чл. 75. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:
1. да изготвя своевременно план за часа на класа, с теми съгласно Наредба № 13 от
21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
2. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователния
процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с
учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и
своевременно информира родителите;
3. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да
предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
4. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
5. да организира и да провежда родителски срещи, да поддържа контакт с родителите (наймалко 2 срещи в училище, удостоверени с подпис на родителя).
6. да запознае учениците в часа на класа и родителите на първата родителска среща в
началото на учебната година с Правилник за дейността на училището и с училищния
учебен план, по който ще се обучават; Правилник за осигуряване на безопасни условия
на възпитание, обучение и труд в ПДТГ "Димитър Хадживасилев"; Механизъм за
противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на
алгоритъма за неговото прилагане;

запознаването се удостоверява с подпис в

информационен лист, който се представя на ЗДУД за съхранение.
7. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и
когато спрямо него предстои процедура за налагане на санкция или други мерки по този
правилник. При направени 5 /пет/ неизвинени отсъствия предупреждава с писмо
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родителите за налагане на санкции по чл.102, ал. 1, т.1 а при направени над 10 /десет/
неизвинени отсъствия предлага на директора изпълнение на санкциите по чл. 102, ал.1, т.
2-4 от този правилник.
8. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с
ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за
оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се
налага;
9. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да
организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като
общност;
10. да участва в процедурите за налагане на санкции и мерки по отношение на учениците от
паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
11. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и периодично да
се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен
предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и
интегриране в училищната среда;
12. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед
усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
да осъществява връзка и да подпомага педагогическите специалисти, които работят с
ученици от паралелката;
13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;
14.

да прави мотивирани предложения пред директора за санкции на ученици по чл. 92, ал.
1, т. 1 и чл. 102, ал. 1, т. 1 от ПД на ПДТГ. Класният ръководител е докладчик пред
Педагогическия съвет в производствата за налагане на санкции по чл.92, ал.1, т.2-4 и
чл.102, ал.1, т.2-4 на ученици от неговия клас;

15. да приеме до 15 септември с протокол в присъствието на счетоводителя-касиер
материално-техническа база в определената за класа стая.
16. да организира възстановяване на причинени щети на материално-техническата база в срок
до една седмица от констатирането им.
17. да сформира родителски съвет на класа в срок до 10 октомври.
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18. да се информира за причините за отсъствие на ученик в деня на неговото отсъствие.
(2) По време на родителските срещи класният ръководител предлага за обсъждане и
вземане на решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на
учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да
обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от
паралелката.
(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на
родителите информация за графика на приемното време на учителите и графика на приемно
време на класния ръководител в училището.
(4) Класния ръководител поддържа актуална Индивидуална оценка на риска от отпадане на
всички ученици. За новопостъпилите ученици информацията се попълва до 10 октомври в
платформата Temas на Office 365 edu.mon.bg на ПДТГ „Д.Хадживасилев”, екип
„ПЕДАГОЗИ”, меню „Файлове“, папка „Класни ръководители”, подпапка „Индивидуална
оценка на риска“ (Приложение).
(5) Класният
дело

ръководител завежда

личен картон/лично

образователна

на новопостъпили ученици в срок до две седмици от датата на записването им в

ПДТГ.
Чл. 76. (1) Класният ръководител води и поддържа и съхранява регистър за извинителни
документи за освобождаване на учениците от учебни занятия.
(2) Класният ръководител приема от ученика медицинска бележка за извиняване на отсъствия
по уважителни причини, която отговаря на указанията, посочени в писмо на
Министерството на здравеопазването - изх. №16-00-43/12.07.2017 г.
Раздел ІІІ. Повишаване на квалификацията и кариерно развитие на педагогическите
специалисти

Чл. 77. (1) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
в училището се осъществяват по план за квалификационна дейност, като част от годишния
план и в съответствие със:
1. стратегията за развитие на институцията;
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2. установените потребности за повишаване на квалификацията;
3. резултатите от процеса на атестиране;
4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с
приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от
Министерството на
образованието и науката;
5. правилата

за

организирането

и

провеждането

на

вътрешноинституционалната

квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на
институцията;
6. възможностите за участие в международни и национални програми и проекти.
(2) Педагогическите

специалисти

са

длъжни

ежегодно

да

повишават

квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите
и качеството на подготовка на децата и учениците.
(3) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва
от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.
Повишаването на квалификацията може да се извършва и от обучителни организации,
чиито програми за обучение са включени в Информационен регистър на одобрените
програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
(4) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:
1.

по програми на организациите по ал. 3 - в не по-малко от 48 академични часа за

всеки период на атестиране;
2.

в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16

академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
(5) За всяка форма на вътрешноучилищна квалификационна дейност в срок до три
дни от приключването ръководителят/отговорникът за нейното провеждане попълва Карта
за отчитане на вътрешноинституционалната квалификационна дейност (Приложение –
образец). Картата се заверява от директора и се съхранява от главния учител в специално
организирана Папка за вътрешноинституционалната квалификация.
(6) Пакетът с пълната документация на всяка проведена вътрешна квалификационна
форма се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната квалификация в ПДТГ за
съответната учебна година.
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(7) Пакетът съдържа:
1.

покана/съобщение/уведомление до педагогическите специалисти за

участие в организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема,
ръководител и часове на провеждане;
2.

присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на

всеки участник в квалификацията, независимо от ролята му в конкретната
форма.Списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и
часове на провеждане на формата;
3.

ксерокопие на работните материали от квалификацията на

хартиен/електронен носител;
4.

финансова справка в свободен формат при изразходени средства за

проведената форма – за размножаване на обучителните материали на хартиен
носител и/или на CD, флумастери , флипчарти и други административни
разходи.
(8) Директорът на училището, след обсъждане в педагогическия съвет, утвърждава
правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация
и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за
повишаване на квалификацията. (Приложение)
Чл. 78. Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският
стаж,

получените

квалификационни

кредити,

придобитата

професионално-

квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.
Чл. 79. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на
учителите, другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с
изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие училището
(2) Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се извършва на
всеки 4 години по реда и при спазване на условията на ЗПУО

Раздел ІV. Ученици
Чл. 80. (1) Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат
активна роля за постигане целите на образователния процес.
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(2) Училището реализира дейности съгласно Програма за адаптиране на учениците към
училищната среда при постъпването им в ПДТГ. (Приложение )
Чл. 81. Учениците имат следните права:
1.

да избират училището, професията и специалността от професията,

както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като
избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
2.

да получават информация по въпроси, свързани с неговото

обучение, относно правата и задълженията им в училище, правилата за
вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването им в училище, в
началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
3.

да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на

образование и/или професия;
4.

да участват в проектни дейности;

5.

да дават мнения и предложения за училищните дейности

6.

да получават от учителите консултации при организиране на

самостоятелна подготовка;
7.

да се обучават и възпитават в здравословна и сигурна среда, както

и да получават защита при накърняване на правата и достойнството им;
8.

да се ползват от формите за насърчаване на равния достъп до

образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;
9.

да получават подкрепа за личностно развитие;

10. да ползват безплатно училищната материално-техническа база по
ред, определен от
директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и
способностите си;
11. да получават библиотечно-информационно обслужване;
12. чрез формите на ученическо самоуправление да участват

в

обсъждането на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в
т. ч. училищния учебен план;
13. да получават съдействие от училището и от органите на местното
самоуправление
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при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в
живота на общността;
14. да участват в извънкласни

дейности съгласнно Политика за

насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласните дейности в ПДТГ;
15. да бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи
постижения в
учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на
училищната общност;
16. да участват, включително с присъствието на родител, при решаване
на въпроси,
засягащи техните права и интереси;
17. да получават стипендия при условия и по ред, определениот
Министерския съвет.
Чл. 82. Учениците нямат право да:
1. участват в политически партии и организации до навършване на 18
годишна възраст.
2. накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя.
3. създават пречки на учителя по повод изпълнение на служебните му
задължения.
4. унижават личното достойнство на съучениците си.
5. съдействат

влизането на външни лица в сградата на училището, без

вписването им в книгата за посетители.
6. фалшифицират документи.
7. използват учебни и други пособия, които съдържат агресивни послания и
противоречат на добрите нрави.
8. получават стипендия, ако прекъсне обучението си, повтаря учебната
година, с изключение на повтарящите поради болест, или има наложено наказание с
решение на ПС по чл. 92, ал.1 т. 2 – т.4 и чл. 102, ал.1 т.2 – т.4 от този правилник.
Чл. 83. (1) Учениците имат следните задължения:
1. да присъстват и участват в учебните часове;
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2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да
допринасят за развитие на добрите му традиции;
3. да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на
положението им на ученици и на добрите нрави;
4. да носят изискваните от учителя учебници и учебни помагала по всеки учебен
предмет, всеки час; да водят редовно тетрадка по всеки учебен предмет;
5. да носят официалната си ученическа униформа и другите отличителни знаци
на училището на национални, регионални и училищни празници и
мероприятия;
6. да уважават и да не накърняват честта и достойнството на учителите и
съучениците си, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
7. да не участват в хазартни игри;
8. да не употребяват тютюневи изделия;
9. да не употребяват наркотични вещества и алкохол;
10. да не ползват мобилен телефон по време на учебните часове;
11. да не ползват технически и електронни средства по време на час без
разрешение на учителя;
12. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му
задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
13. да не носят хладно и огнестрелно оръжие, взривни и запалими средства и да
застрашава живота и здравето на ученици и учители;
14. да спазват нормите на поведение в училището и в обществото;
15. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на
училището; 16. при нанесена от тях щета, възстановяват повреденото
имущество или заплащат размера на нанесената щета; когато не се установи
конкретният причинител, говорността и санкциите се поемат солидарно.
17. в компютърните кабинети

да спазват: Правила за безопасна работа на

учениците в училищната мрежа и в интернет и Инструкция за безопасна
работа в компютърните кабинети; преди напускане да привеждат всяко
работно място във вид, указан от преподавателя;
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18. да поддържат хигиена в кабинетите, коридора и двора;
19. да носят ученическата си книжка всеки ден в училище и да я представят при
поискване на учителя или директора;
20. да носят ученическата си лична карта всеки ден в училище и извън него;
21. при изгубване на ученическата лична карта да уведомят класния си
ръководител в момента на установяване на липсата и да представят нова за
заверка;
22. да уведомяват своевременно родителя/настойника за родителски срещи;
23. да представят ученическата си книжка за подпис на родителя/настойника;
25. да влизат подготвени в учебен час, независимо от предшестващите
отсъствия;
26. да опазват личните си вещи;
27. да спазват Правилник за дейността на ПДТГ.
28. да спазват правилата за COVID-19 които са част от СФУК на ПДТГ „Д.
Хадживасилев“.
Чл. 84. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните
случаи:
1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни
след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в
лечебно заведение;
2. въз основа на заповед на директора за участие в ученически олимпиади, състезания
и конкурси, организирани от МОН, дейности за

реализиране на проекти по

национални и европейски програми и други инициативи от общински, национален
и международен характер, представящи ПДТГ;
3. при участие в изява на спортен клуб или творчески колектив, въз основа на
документ от клуба/творческия колектив, в който участва и писмено потвърждение
от родителя/лицето, което се грижи за ученика.
4. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление
от родителя до класния ръководител, подадено преди отсъствието на ученика
(Приложение -образец);
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5. 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 (Приложение - образец).
6. освобождаване по здравословни причини от учебни часове по Физическо
възпитание и спорт въз основа на медицински документ и подадена молба от
родителя.
(2) Спортните клубове и творчески колективи по ал. 1, т. 3 представят в срок до
10.10. за всяка учебна година списък на учениците от ПДТГ, които членуват в тях.
Списъкът се одобрява на заседание на педагогическия съвет.
(3) В случай, че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на
ученика, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и
подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. В случай че
заявлението по ал. 1, т. 5 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. Заявленията се завеждат във входящия дневник на училището.
Чл. 85. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителна причина е неизвинено
отсъствие.
(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин
отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно
отсъствие. Учителят вписва в началото на часа в дневника на класа, графа „Отсъстващи
ученици – за часа”, номерата на всички отсъстващи ученици. Номерата на закъснелите до
20 минути се пренасят в графа „Отсъстващи ученици – закъснения, забележка”, за
съответния час.
Чл. 86. За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на
срочна/ годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището
по предложение на преподаващия учител определя със заповед условията и реда за
организация и провеждане на изпит за определяне на срочна/ годишна оценка.
Чл. 87. Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
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2. се обучава в дневна форма на обучение и не е посещавал училище по
неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да
положи съответните изпити в три поредни сесии.
Чл. 88. (1) За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно (в деня на
отсъствие на ученика) уведомява родителя или настойника на ученика чрез съобщение в
електронен дневник или по време на индивидуална среща. При отсъствие на класният
ръководител уведомяването се извършва от ЗДУД.

Раздел V. Подкрепа за личностното развитие на учениците
Чл. 89. Дейността на ПДТГ се основава на:
1. изграждане на позитивен организационен климат на сътрудничество, ефективна
комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование;

2. позитивна дисциплина, чрез прилагане на мерки и подходи, гарантиращи
изслушване на
ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност
за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите;

Чл.90. (1) Партньорството и сътрудничеството между участниците в образователния
процес се

осъществяват въз основа на правила, представени в

Етичен кодекс на

училищната общност.
(2)

Етичният кодекс се изготвя от комисия, назначена от директора, включваща

педагогически специалисти, определени на заседание на педагогическия съвет.
(3)

Етичният кодекс на общността се приема от представители на педагогическия

съвет, обществения съвет, настоятелството и ученическото самоуправление.
(4)

Етичният кодекс се поставя на видно място в училищната сграда и се публикува

в сайта на училището.
Чл. 91. (1) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците в началото на всяка учебна
година със заповед на директора се определя координатор - заместник-директор, учител
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или друг педагогически специалист с компетентности и/или опит в областта на
приобщаващото образование.
Координаторът има следните основни функции:

(3)
1.

обсъжда с учителите с класните ръководители и с учителите, които преподават
на съответните ученици, техните наблюдения и анализи по отношение на
обучението, развитието и участието им в дейността на класа;

2.

координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на
учениците, включително работата им с родителите;

3.

координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно
развитие на учениците в училището.

(4)

Общата подкрепа за личностно развитие, която е насочена към всички ученици в

класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на
училището и включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети;
3. допълнително консултиране по учебни предмети;
4. кариерно ориентиране на учениците;
5. занимания по интереси;
6. библиотечно-информационно обслужване;
7. грижа за здравето;
8. осигуряване на общежитие;
9. поощряване с морални и материални награди;
10. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
11. дейности за превенция на обучителните затруднения.
(5)
Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти
включва:
1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват
учениците – обмен на информация и на добри педагогически практики с цел
подкрепа на всички учители за подобряване на работата им с учениците в класа;
2. провеждане на регулярни срещи за:
а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието ученик;
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б) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици,
насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
в) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици,
насочени към превенция на обучителните затруднения;
г) анализ и оценка на постигнатите резултати от осъществени дейности за обща подкрепа
на отделни ученици.
(6)

За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със

затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с
участието му в дейността на училището и с поведенческите му прояви се прилагат една или
повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:
1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на
възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
3. консултиране на ученика с психолог/педагогически съветник;
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на
социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава
(наставничество);
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището,
включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески
инициативи;
8. други дейности:
- възлагане на конкретни задачи в дейностите от План за изграждане на
паралелката като общност;
- участие в подготовката и провеждането на училищни мероприятия –тържества,
информационни кампании, благотворителни акции; - изготвяне на тематични
презентации.
(7)

В случая по ал.5, т. 1 класният ръководител осъществява разговор с ученика за

установяване на причините, довели до възникването на проблема, при спазване на етичния
кодекс на училищната общност; съвместно с ученика определя дейности, които да доведат
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до преодоляване на проблема и оказва подкрепа на ученика за осъществяването им.
Разговорът се документира чрез отразяване в дневника на класа, раздел „Дейности за обща
подкрепа за личностно развитие”
(8)

Дейността по ал.5, т.2 се осъществява в училището от подготвен за разрешаване

на конфликтни ситуации учител или от педагогическия съветник, който не е страна в
конкретния конфликт и който провежда разговор с всички страни в конфликта за
установяване на причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс на
училищната общност. След изясняване на причините за възникването на конфликта
ученикът или учениците получават подкрепа от посредника за разрешаването му.
(9)

Дейността по ал.5, т.3 се осъществява по препоръка на учителите на паралелката,

на класния ръководител или на друг педагогически специалист, след наблюдение на
ученика в процеса на обучението и в дейността на училището и установяване на
необходимост от провеждане на консултации с педагогически съветник. Консултациите се
провеждат от педагогическия съветник въз основа на потребностите на ученика.
(10)

Дейността по ал.5, т. 4 се осъществява по препоръка на класния ръководител или

на друг педагогически специалист, след наблюдение на ученика в процеса на обучението и
в дейността на училището и установяване на необходимост от включване в група за
повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти. Групите се
организират в училището, а при необходимост се привличат и външни специалисти.
(11)

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни

педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор, изяви по проекти и програми
на училищно, общинско, областно, национално и международно равнище.
(12)

Дейността по ал.5, т. 6 се осъществява от личност по избор на ученика, която той

приема и уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа.
Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната
подкрепа след получено информирано съгласие на родителя.
(13)

Дейностите по ал. 5, т.7 - 8 се осъществяват, като ученикът съвместно с класния

ръководител избира конкретна дейност, определена в правилника за дейността на
училището, която да извърши в полза на училището или паралелката. Дейността в полза на
училището или паралелката трябва да е съобразена с възрастовите особености и
здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното достойнство.
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(14)

За дейностите за обща подкрепа за преодоляване на проблемно поведение

директорът на училището, въз основа на доклади на класните ръководители, издава заповед
за определяне на учениците и на условията за провеждане на дейностите. Класните
ръководители информират родитeлите за заповедта не по-късно от 7 дни преди началото на
осъществяване на дейностите, както и за резултатите от изпълнението им не по-късно от 7
дни след извършване на дейностите.
(15)

За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от

училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини
или са в риск от отпадане, класният ръководител и педагогическият съветник осъществяват
връзката и сътрудничеството между училището, семейството и обкръжението на
учениците.
(16)

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на отделен

ученик по конкретен случай – ученик в риск от отпадане, а в някои случаи и за ученик със
специални образователни потребности или ученик с изявени дарби.
(17)

Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценка на индивидуалните

потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището,
създаден със заповед на директора за конкретния ученик. В състава на екипа задължително
участва педагогическият съветник. Екипът се ръководи от определения със заповедта
специалист от екипа. В работата на екипа участва родителят, а при необходимост – и
представител на регионален център за подкрепа на приобщаващото образование и/или център
за подкрепа на личностно развитие.

(18)

Екипът за подкрепа на личностно развитие изпълнява следните функции:

1.

формулира случая

2.

идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието,
обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;

3.

определя необходимия инструментариум за извършване на оценката на
индивидуалните потребности на ученика и определя правила за работата си;

4.

проучва документите и информацията за ученика;

5.

извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;

6.

определя цели и действия, насочени към ученика;

7.

изготвя и реализира план за подкрепа;
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8.

информира директора на училището за взетото решение за предоставяне на
допълнителна подкрепа;

9.

извършва наблюдение и оценка за развитие във всеки конкретен случай;

10. осъществява взаимодействие и работа с подкрепящата среда;
11. извършва оценка на резултатите;
12. изготвя доклади за дейността на екипа до директора на училището, съответно в
7-дневен срок след края на първия учебен срок и в 10-дневен срок след края на
втория учебен срок на учебната година.
(19)

За извършването на оценката родителят, представителят на детето или лицето,

което полага грижи за детето, представя следните документи:
1. заявление до директора;
2. статуси от проведени предварителни изследвания и консултации психологични, логопедични, медицински - при наличие на такива, в зависимост от
потребностите на ученика;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние
и социалното положение на ученика, документи, издадени от съда, както и други
документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика,
включително документи от детската градина при наличие на такива, необходими за
извършване на оценката.
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска
консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска
комисия (ТЕЛК), и/или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с
приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени
изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването при ученици с хронични заболявания.
(20)

При извършването на оценката се вземат предвид и:
1. риска от обучителни затруднения;
2. документите от личното образователно дело на ученика
3. други документи, при необходимост, по преценка на екипа.
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(21)

Родителят се запознава с плана за подкрепа на ученика, като му се предоставя

копие от него при поискване. Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на
плана за подкрепа на ученика.
(22)

Екипът провежда общите си срещи по предварително изготвен график, който

включва не по-малко от три заседания – в началото на учебната година, в края на първия и
на втория учебен срок. Родителят се запознава с графика. Задължителните три заседания са
редовни, когато на тях присъстват всички членове на екипа. Решенията се вземат с
мнозинство от повече от половината членове на екипа.
(23)

При възникнала необходимост заседание може да се провежда и извън

определения график. Ръководителят на екипа отправя покана за участие на родителя преди
провеждането на извънредното заседание с писмо, по имейл или в телефонен разговор.
Заседанията, които се провеждат извън определените три заседания, са редовни, когато на
тях присъстват поне половината от членовете на екипа. Решенията се вземат с мнозинство
от повече от половината от присъстващите членове на екипа в конкретното заседание.
(24)

За всяко заседание на екипа за подкрепа за личностно развитие се води протокол,

подписан от лицето, водещо протокола, и от педагогическия съветник.
(25)

За дейностите и мерките за преодоляване на проблемно поведение и въздействие

върху вътрешната мотивация на конкретен ученик се води Лично дело за обща и /или
допълнителна подкрепа, което се съхранява в кабинета на педагогическия съветник до
завършване на обучението.

Раздел VІ. Санкции на учениците
Чл. 92. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени в този правилник, след
изчерпване на останалите механизми за въздействие, на учениците може да се налагат
следните санкции:
1. забележка;
2. предупреждение за преместване в друго училище;
3. преместване в друго училище;
4. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

(2) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да отстрани
ученика до края на учебния час.
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(3) За облекло или вид, които са в нарушение на правилника за дейността на
училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния
процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за
което класният ръководител уведомява родителя.
(4) В случаите по ал.2 и ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за
преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.
(5) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”
се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(6) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.
(7) В случай на представена от ученик медицинска бележка с невярно съдържание,
обстоятелствата се изясняват на заседание на училищната комисия за борба с
противообществените прояви в присъствието на ученика и негов родител. При доказана
вина на ученика се налага санкция „Предупреждение за преместване в друго училище”.
Чл. 93. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по ал. 1.
Мерките по ал. 2 и ал. 3 се налагат независимо от санкциите по ал. 1.
(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. 94. (1) Санкциите са срочни.
(2)

Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3)

Когато санкциите „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. 95. Санкцията „Забележка” 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.
Чл. 96. (1) Санкциите по чл. 92, ал. 1 може да се налагат и за допуснати отсъствия по
неуважителни причини, като условията за налагането им се определят с този Правилник.
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Санкциите по чл. 92, ал. 1, т. 3 и т. 4 може да се налагат за допуснати повече от 15
отсъствия по неуважителни причини за учебната година.
(2) Мярката по чл. 92, ал. 3 не може да се налага на ученици със специални образователни
потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на
здравето.
Чл.
уведомява

97.

(1)

родителя/настойника

Директорът

на

училището

задължително

писмено

или лицето, което полага грижи за ученика за откриването на

процедура по налагане на санкция чрез уведомително писмо, изготвено от класен
ръководител и съгласувано от координатор за организиране и координиране на процеса на
осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците в
ПДТГ „Димитър Хадживасилев”. В уведомлението се посочват извършеното от ученика
нарушение и условията, при които родителят или упълномощено от него лице може да
участва в процедурата по налагане на санкцията (Приложение - образец). Връчването на
уведомлението се извършва от служител на училището, по пощата или чрез куриерска
служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя/настойника или на
лицето, което полага грижи за ученика. Съобщаването може да се извърши и на посочен от
родителя/настойника или лицето, което полага грижи за ученика електронен адрес, като в
този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.
(2)

За всяко производство за налагане на санкция по чл. 92, ал. 1 и чл.102, ал.1 се

определя докладчик. Докладчик е класният ръководител. При отсъствие на класния
ръководител докладчик е друг учител, който преподава на ученика, определен със заповед
на директора. (Приложения образец)
(3)

Преди налагане на санкция директорът задължително изслушва ученика в

присъствието на класен ръководител, педагогически съветник и координатор за
организиране и координиране на процеса на

осигуряване на общата и допълнителна

подкрепа за личностно развитие на учениците в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” или се
запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с
конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с
чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето.
(4)

Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.
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(5)

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. (Приложения-образец)
(6)

За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването

директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които
преподават на ученика, както и ученици, запознати с конкретното нарушение.
(7)

Преди налагане на санкциите по чл. 92, ал. 1, т. 2 - 4 и чл. 102, ал. 1, т. 2 - 4

задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на
ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на
правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители
дирекция „Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите
санкции и мерки.
(8)

Преди налагане на санкциите и мерките, с изключение на мярката по чл. 92, ал. 3,

се взема мнението на класния ръководител на ученика.
(9)

При открити процедури по налагане на санкции на ученици по реда на чл. 92 (1),

т. 2-4 и чл. 102 (1), т. 2-4 се свикват заседания на педагогическия съвет всеки втори петък от
месеца.
(10)

В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният

ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора
съответната санкция.
(11)

Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното му

поведение,на ученика се предлага планирана обща подкрепа за личностно развитие.
Чл. 98. (1) В заповедта за налагане на санкцията и мерките се посочват видът на
санкцията и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им. В мотивите се посочват
предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му
поведение, в случай че такива са били предприети, и причините те да не дадат резултат.
(2) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от
предложението по чл.
97, ал.2.
(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на
ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в
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друго училище" – и на началника на регионалното управление на
образованието.
(4) Заповедта може да се обжалва пред министъра на МОН.
Чл. 99. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика
санкции и мерки.
(2) Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка и в личния
картон.
(3) Наложената санкция по чл. 92, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител
пред класа. Чл. 100. (1) При налагане на мярката по чл. 92, ал. 3 за времето на
отстраняване на ученика се отбелязват отсъствия по неуважителни причини.
При налагане на мярката по чл. 92, ал. 2 ученикът няма право да напуска

(2)

територията на училището по време на отстраняването си. Ученикът се насочва от
учителя към Педагогическия съветник, а при негово отсъствие – при дежурния
учител.
(3)

Ученик, на когото е наложена санкция по чл. 92, ал. 1, т. 4, продължава

обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на
началника на регионалния инспекторат по образованието.
(4)

Ученик, на когото е наложена санкция по чл. 92, ал. 1, т.2-4 за срока на

санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и
от правото да участва в представителни прояви от името на училището.
Чл. 101. (1) Санкциите и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени,
или предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на санкцията по чл. 92, ал. 1, т. 3 той
може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.
Чл. 102. (1) За допуснати отсъствия по неуважителни причини ученикът се
санкционира, както следва:
1. „Забележка” – над 5 отсъствия по неуважителни причини;
2. „Предупреждение за преместване в друго училище”, в случай на
допуснати над 10 отсъствия по неуважителни причини;
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3. „Преместване в друго училище” при допуснати над 15 отсъствия по
неуважителни причини;
4. „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”
- за ученици, навършили 16-годишна възраст при допуснати над 15
отсъствия по неуважителни причини.
(2) Санкциите по ал.1, т. 3 и 4 може да се наложат на ученика за допуснати повече от
15 отсъствия по неуважителни причини за учебната година, с изключение на ученик от
последния гимназиален клас в дневна форма на обучение, един месец преди края на
учебните занятия.
Чл. 103. Освободените от часовете по физическо възпитание и спорт за определен
период от време присъстват в часа и се ангажират със задачи, съобразени със
здравословното им състояние, възложени от учителя по физическа култура и спорт.
Учениците присъстват в часовете по Физическо възпитание и спорт със спортен екип.
Липсата на такъв се приема като неподготвеност за часа и се отразява като забележка в
дневника на класа.
Чл. 104. Учениците, освободени от изучаване на учебния предмет физическо възпитание
и спорт за целия учебен срок или цялата учебна година, се ангажират със задачи,
съобразени със здравословното им състояние, възложени от педагогическия съветник.

Раздел VІІ. Родители
Чл. 105.(1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на
учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.
(2) Родителите имат следните права:
1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в
образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина,
уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната
среда;
2. да бъдат консултирани и да получават подкрепа от психолого-педагогическите
консултативни екипи .
3. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в
друго удобно за двете страни време;
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4. да участват в родителските срещи;
5. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
6. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават
въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
7. да бъдат членове на Училищното настоятелство.
8. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от
специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.
9. да бъдат информирани и консултирани от класния ръководител, преподаващите
учители, ръководството, медицинското лице или педагогическия съветник на
гимназията.
10. да съдействат с всякакви средства за издигане престижа на гимназията.
11. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището.
(3) Родителите имат следните задължения:
1. да следят редовно електронния дневник;
2. да присъстват на родителски срещи и извънредни сбирки, организирани от училището;
3. да следят стриктно броя отсъствия на детето си и при констатиране на проблем
своевременно да търсят информация от класния ръководител;
4. да информират лично (най-късно в първия ден от отсъствието на ученика) класния
ръководител когато се налага ученикът да отсъства от училище поради заболяване;
5. да осигуряват редовно посещение на ученика в училище;
6. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с Правилника за дейността на
училището;
7. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не
съответстват на правилника на училището;
8. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в
образователния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за
общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
9. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от
класния ръководител или директора.
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10. Родителят осигурява постоянен надзор по отношение на малолетното си дете и
подходящ контрол на поведението на непълнолетното дете. Родителите и ненавършилите
пълнолетие деца живеят заедно, освен ако важни причини налагат да живеят отделно (от
Семеен кодекс).
11. Когато родителите не могат лично да изпълняват задълженията посочени в т. 10,
уведомяват класния ръководител като представят копие от нотариално заверен документ
за лицата които ще изпълняват тези функции.

Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ НА ПДТГ „Д. Хадживасилев”

Раздел I. Органи за управление
Чл. 106.(1) Директорът като орган за управление на ПДТГ „ Д. Хадживасилев” изпълнява
своите функции, като:
1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;
3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за
придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;
4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до
предучилищното и училищното образование;
5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни
програми; 6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за
институцията документи – правилници, правила, стратегии, програми, планове,
механизми и др.;
7. организира и ръководи самооценяването на училището;
8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на
държавния и допълнителния план-прием на учениците;
9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с
училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;
10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на
подлежащите на задължително обучение ученици;
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11. подписва документите за преместване учениците,

за завършен клас, за степен на

образование, за професионална квалификация;
12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на
длъжностите;
13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с
непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;
14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на
образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово
обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с
педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им;
15. управлява и развива ефективно персонала;
16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на
педагогическите специалисти;
17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията
съобразно стратегията за развитие на институцията;
18. организира атестирането на педагогическите специалисти;
19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на
бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на
работниците и служителите и обществения съвет;
20. поощрява и награждава ученици;
21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;
22. налага санкции на ученици;
23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия
персонал;
24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение,
възпитание и труд;
25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;
26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;
27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;
28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и
лица;
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29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на
образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;
30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в
институцията;
31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;
32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и
организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона
за предучилищното и училищното образование;
34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове;
35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на училищното
образование.
(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и
осигурява
изпълнение на решенията му. Насрочва педагогически съвет в ден понеделник. Извънредни
педагогически съвети могат да се свикват във всеки работен ден от седмицата.
(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се
замества от определения със заповед за всеки конкретен случай ЗДУД, а при невъзможност
– от определен със заповед педагогически специалист от институцията.
Чл. 107. Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора при
управлението и контрола на учебната и административностопанската дейност.
Чл. 108. (1) Педагогическият съвет на училището:
1.

приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години

с приложени към нея план за действие и финансиране;
2.

приема правилник за дейността на училището;

3.

приема училищните учебни планове;

4.

приема формите на обучение;

5.

приема годишния план за дейността на училището;

6.

приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
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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 учениците от уязвими групи;
10.
11.

предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
прави предложения на директора за награждаване на ученици и за

налагане на съответните санкции;
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 детската градина, училището и центъра

за подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;
16.

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;
17.

Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава

препоръки за нейната дейност
18.

Утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с

училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.
19.

упражнява други правомощия, определени с нормативен акт .

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на
училището.
Чл. 109. (1) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически
специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.
(2) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да
участват представители на обществения съвет, училищното настоятелство, медицинското
лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.
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Чл. 110.(1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на 2 месеца от
директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко
1/3 от числения му състав.
(2)

Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието

на не по-малко от 2/3 на числения му състав.
(3)

Решенията на педагогическия съвет се отменят от самия съвет с

квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника
на РУО
(4)

За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол

Чл. 111. Колективен орган за управление в гимназията е Общото събрание.
(1) В общото събрание се включват всички учители, служители и обслужващ
персонал.
(2) Заседанието на ОС е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от числения му
състав.
(3) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на
присъстващите негови членове.
(4) Общото събрание се открива и председателства от Директора на училището.
(5) Общото събрание гласува разпределението на средствата по фонд СБКО и
обсъжда

въпроси, касаещи трудови и осигурителни отношения на щатно

заетите лица.
Чл. 112. (1) Органи за управление на качеството на професионалното образование и
обучение в ПДТГ са директорът и педагогическият съвет .
(2) Процесът за осигуряване на качество се реализира съгласно Правила за
прилагане на вътрешната система за осигуряване на качество. (Приложение)

Раздел IІ. Помощни органи на управление
(консултативни органи)
Чл. 113.(1) Училищното настоятелство (УН) е обществен орган за подпомагане
дейността на училището.
(2) Състав: родители, учители, общественици, научни и културни дейци,
бизнесмени.
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(3) Устройството и дейността на училищните настоятелства се уреждат
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и
техните устави.
(4) Председателят на Училищното настоятелство има право да присъства на
педагогически съвет и да прави предложения.
(5) С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство може
да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло,
училищни символи и ритуали.
Чл. 114 (1) Методически съвет – консултативен орган, който планира, организира и
ръководи методическата и квалификационна дейност на учителите с цел гарантиране
качеството на учебно-възпитателния процес
(2) Състав – включва председателите на МО.
Чл. 115. Родителският съвет подпомага дейността на класните ръководители.
(1) Родителските съвети включват от 3 до 5 родители за всяка
паралелка.
(2)

Родителите,

избрани

за

членове

на

родителския

съвет,

задължително стават членове на Училищното настоятелство.
(3)

Съставът на родителския съвет се актуализира до 10 октомври под

ръководството на класния ръководител.
Чл. 116 Ученическо самоуправление
(1) Органи на ученическото самоуправление са:
1. Ученически съвет на паралелката
2. Ученически съвет на училището
3. Училищен ученически омбудсман.
(2) Право на участие в органите на ученическото самоуправление имат всички
ученици,
притежаващи лидерски качества и креативност; организаторски умения; умения да
мотивират и обединяват връстниците си, да изразяват и защитават общото мнение, дори и
то да противоречи с личното им мнение; проявяват готовност за поемане на отговорност.
(3) Ученическият съвет на паралелката включва трима ученици и се избира за
всяка
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учебна година в срок до 05 октомври, по време на часа на класа чрез явно гласуване.
(4) Председател на ученическия съвет на паралелката е един от неговите
членове, избран
чрез явно гласуване от учениците в паралелката въз основа на следните критерии:
1. Активно участие в извънкласни и извънучилищни дейности, олимпиади,
състезания и конкурси, представителни изяви на училището;
2. общ успех от предходната учебна година не по-нисък от „Мн. добър
4.50”;
3. липса на наложени санкции за нарушаване на правилника за дейността на
ПДТГ.
(5) Ученическият съвет на паралелката има следните функции:
1. участва при изработване на годишния план за часа на класа;
2. организира провеждането на дейностите на паралелката;
3. координира дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните
изяви;
4. организира и координира работата по проекти на паралелките, класовете и
на училището като общност;
5. участва при защитата на интересите на учениците от паралелката пред
класния ръководител, училищното ръководство, педагогическия съвет и
родителите.
(6) При необходимост ученическият съвет на паралелката се свиква на заседания
от
председателя на съвета.
(7) Дейността на ученическия съвет на паралелката се подпомага от класния
ръководител, който съобразява годишния план за часа на класа с желанията и интересите на
учениците и осигурява част от времето в часа на класа за функциониране на ученическото
самоуправление.
(8) Ученическият съвет на училището се избира за всяка учебна година и
включва
председателите на ученическите съвети на паралелките.
(9) Ученическият съвет на училището се ръководи от председател, избран чрез
тайно или
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явно гласуване на заседание на съвета.
(10) Ученическият съвет на училището има следните функции:
1. утвърждава формите и правилата на ученическото самоуправление в
училището;
2. прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините
за упражняване на правата на учениците;
3. мотивира учениците за активно участие в процеса на вземане на решения,
касаещи училищния живот и ученическата общност;
4. участва в изработването и обсъждането на правилника за дейността на
училището;
5. посредничи

в

разрешаването

на

възникнали

проблеми,

свързани

с

организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните
дейности;
6. подпомага провеждането на дейностите на паралелките и общоучилищните
изяви;
7. работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното
ръководство и родителите.
(11) За изпълнение на функциите си ученическият съвет на училището приема
свой устав
и план.
(12) Ученическият съвет на училището се свиква на заседание от председателя на
съвета
най-малко веднъж месечно, всеки първи учебен понеделник в месеца.
(13) За подпомагане на ученическия съвет на училището Педагогическият съвет
определя
учител-координатор на ученическото самоуправление, който участва в заседанията на
съвета.
(14) Училищното
ръководство
самоуправление и

подпомага

органите

на

ученическото

осигурява условия за включване на неговите представители в политиките на училището,
при разглеждане от педагогическия съвет на въпроси, свързани с поведението на
учениците.
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(15) Училищният ученически омбудсман се ръководи в своята дейност от Статута
на
училищния ученически омбудсман (Приложение).

Раздел ІІІ. Обществен съвет

Чл. 117. (1) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището
и за граждански контрол на управлението му.
(2) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един
представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на
родителите и ученици от съответната институция. В състава на обществения съвет
на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална
квалификация, се включва и представител на работодателите.
(3) 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.
(4) Представителите на работодателите се определят от областния управител
по предложение на представителните организации на работодателите.
(5) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
(6) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три
години.
Чл. 118. (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
училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление.
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на
училището участва и представител на настоятелството.
(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители
на

ПДТГ,

на

регионалното

управление

на

образованието,

експерти,

на
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работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други
заинтересовани лица.
Чл. 119. (1) Директорът на детската градина или на училището 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.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя
на обществения съвет за свикването му.
Чл. 120. (1) Общественият съвет в училището:
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет
на директора за нейното изпълнение;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на
Програмата за превенция на ранното напускане на училище и Програмата за
предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния
процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното
оценяване и инспектирането;
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 постъпленията над
плащанията по бюджета на училището или детската градина;
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. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на
дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
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9. дава становище по училищния план-прием;
10. 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.121. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения
съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

Раздел ІV. Целеви структурни звена
Чл. 122. (1) Методическото обединение (МО) е целево структурно звено за
реализиране на методическа и квалификационна дейност на учителите от ПДТГ. За всяка
нова учебна година съставът им се актуализира в срок до 14 септември. Обособени са:
1.1. Методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка
1.2. Методическо обединение на учителите по професионална подготовка
(2) Функции
Методическите обединения подпомагат учителите в:
1. планиране, организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес.
2. диагностика, оценка и анализ на резултатите от учебно-възпитателния процес .
3. усъвършенстване на методите на преподаване.
4. осъществяване на връзки със социални партньори за оптимизиране на качеството
на учебно-възпитателната работа.
5. дейности по разработване и реализиране на проекти.
(3) Органи на управление на Методическото обединение
1. За председател на МО на учителите по общообразователна подготовка и на МО на
учителите по

професионална подготовка може да бъде избиран старши учител.

Председателят на МО се избира за срок от една учебна година.
-

Председателят на Методическото обединение изготвя годишен план за дейността на

МО; - Председателят на Методическото обединение изготвя и представя на директора
доклад анализ за дейността на МО /срочен и годишен/
2. Вътрешнометодически съвет. Състои се от председателя на МО.
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Вътрешнометодическият съвет анализира резултатите от входното и изходно
равнище на учениците.
3. Общо събрание на членовете на МО.
- Общото събрание приема годишния план за дейността на МО;
- Общото събрание приема план за квалификационната дейност на учителите от
МО;
-

Общото събрание приема доклади за работа по проекти и ги отчита в МО.
(4)
Методическите обединения провеждат сбирките си по необходимост, но
не по-малко от един път на месец.
(5)

Екипите за интегративно практическо обучение са целеви структурни

звена, обединяващи учители от двете методически обединения за постигане на
интерактивно, практически ориентирано и високотехнологично обучение и учене
по всяка професия. Видът и съставът им се определя в началото на всяка учебна
година със Заповед на директора по предложение на МО на учителите. Екипите
организират реализацията на модела за интегративно практическо обучение на
учениците от VІІІ- ми до ХІІ – ти клас, чрез съвместни дейности и инициативи с
работодатели и социални партньори.
Чл. 123. (1)

Психолого-педагогическите консултативни екипи /ППКЕ/

са

структурни звена, които подпомагат взаимодействието между партниращите общности –
ученици, учители и родители като организират и/или извършват индивидуални и групови
консултации, диагностика, обучения и тренинги.
(2) Структура:
1. Ръководител на ППКЕ е педагогическия съветник
2. Членове – класен ръководител, всички преподаващи учители и двама
родители – представители на родителския съвет на всяка паралелка.
(3)

За дейността на ППКЕ педагогическия съветник изготвя годишен

план, който се утвърждава от директора за всяка учебна година в срок до 30
септември.
(4)

За резултатите от дейността

ръководителят на

ППКЕ изготвя

срочен и годишен доклад анализ, който представя пред педагогическия съвет.
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(5)

при установена нужда чрез ИСРМ /Информационна система за

реализиране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст/ изготвя писмено предложение по образец от
информационната система чрез Директора на ПДТГ «Д. Хадживасилев» - Свищов
до съответните дирекции „Социално подпомагане“ за предоставяне на помощ в
натура за дете или ученик, като предлага вида на помощта съобразно
идентифицираните потребности на детето или ученика.
Чл. 124. (1) Центърът за кариерно ориентиране и предприемачество (ЦКОП) е
структурно звено, създаващо условия за хармонично личностно развитие, пълноценна
социална адаптация и професионална реализация на учениците от ПДТГ чрез обучение и
възпитание в предприемачество и взаимодействие с реалния бизнес.
(2) Структура.
1. Координационен съвет – орган за управление (планира и координира дейността
на ЦКОП). Включва: Председател – педагогически съветник
Членове – директор, координаторите на оперативните екипи, Председател на УС на
Фондация "Д. Хадживасилев", Председател на УН, СА "Д.А.Ценов" – Свищов и трима
представители на местния бизнес.
2. Оперативни екипи - изпълнителни органи, които организират и отговарят за
изпълнение на планираните дейности. Оперативните екипи се управляват от
координатори, определени със заповед на директора по предложение на останалите
членове на Координационния съвет.
Оперативните екипи са:
2.1. ОЕ за професионално/кариерно ориентиране и консултиране;
2.2. ОЕ за обучение и възпитание в предприемачество;
2.3. ОЕ за партньорство с работодатели и фамилен бизнес;
2.4. ОЕ за развиване на социални, граждански и културни умения;
2.5. ОЕ за взаимодействие с алумни на ПДТГ.
(3)

За дейността на ЦКОП се изготвя годишен план по предложение на

координационния съвет, който се утвърждава от директора на училището не покъсно от 10 октомври.
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(4)
съвет

За резултатите от дейността председателят на координационния

изготвя срочен и годишен доклад-анализ, който представя пред

Педагогическия съвет.
Чл. 125. Постоянните комисии са целеви структурни звена, обединяващи екипи от
учители за реализиране на дейности с постоянен характер. За всяка нова учебна година
съставът им се актуализира в срок до 14 септември.
(1) Видове и функции:
1. Комисия по подготовка на общоучилищни празници.
Организира провеждането на тържествата и празниците в училище. Осигурява
участие на ученици от училището в общоградски, регионални и национални чествания.
Координира дейността си с останалите комисии. Осигурява взаимодействие с медиите.
2. Комисия по маркетинг и реклама.
Прогнозира, планира, организира, анализира и изготвя проект за Държавния планприем в ПДТГ. Организира и провежда маркетинг и реклама на ПДТГ в страната и
чужбина. Осигурява взаимодействие с училищното настоятелство за осъществяване
мисията и стратегията на ПДТГ.
3. Комисия за борба с противообществени прояви.
Превенция

на зависимости.

Консултиране

на

ученици

извършители

на

противообществени прояви и техните родители. Координиране дейността с обществени
организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред
малолетните и непълнолетните.
4. Комисия по подготовка на проекти за вътрешноучилищна нормативна уредба.
Разработва проекти на Правилник за дейността на ПДТГ «Д. Хадживасилев» и прави
предложения по вътрешни нормативни документи.
5. Комисия за даренията
Приема и завежда даренията в ПДТГ. Води необходимата документация.
6. Комисия за културен обмен и разработване на проекти по национални и
международни програми.
Съдейства за повишаване качеството на училищното образование чрез проучване и
реализация на културни контакти с други училища, организации и институции от страната
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и чужбина. Координира дейностите по разработване на проекти по национални и
международни програми, включване на ученици и учители в обмен чрез мобилност .
7. Комисия за прилагане на ИКТ
Съдейства за прилагане на ИКТ, разработва и поддържа информационен Уеб сайт и
информационно табло за подпомагане реализирането на мисията и визията на ПДТГ.
8. Комисия на класните ръководители
Подпомага учителите класни ръководители при реализиране на функциите им,
свързани с възпитателния процес на учениците и взаимодействието с родителите.
9. Комисия на учителите-наставници
Съдейства за осъществяване на обучението на студенти за придобиване на
квалификация „учител” по икономически дисциплини”

от

СА «Д. А. Ценов».

Председателят на комисията до 15 септември прави предложение до директора за учителинаставници за съответната учебна година.

10.

Комисия по съхраняване паметта

на училището.
Събира, обработва и предоставя на общественото внимание материали, свързани с
историята на ПДТГ. Поддържа информационна банка на възпитаниците на училището.
(2) Постоянните комисии (ПК) за организиране и отчитане на дейността си изготвят:
1. Годишен план за дейността си.
2. Доклад-анализ за дейността на ПК /срочен и годишен/
(3) Постоянните комисии се ръководят от председател. Председателят се избира на
заседание на ПК за срок от 1 учебна година.

Раздел V. Контролиране и мотивиране
Чл. 126. (1) Директорът и заместник –директорът по учебната дейност извършва
контролна дейност съгласно годишен план, длъжностните си характеристики и при
спазване, както следва.
- директорът – чл. 4, ал. 1 от Инструкцията № 1 за провеждане на контролната
дейност в системата на народната просвета;
- заместник – директорът по учебната дейност - по Инструкция №1 за провеждане на
контролната дейност в системата на народната просвета.
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(2). Всички извършени проверки се отразяват в книга за контролна дейност.
Отразяването включва констатации, изводи и препоръки със срокове за корекция на
даден пропуск. Неспазването

на сроковете за корекция се счита за нарушение на

трудовата дисциплина и подлежи на дисциплинарно наказание.
(3). Контролиращите изготвят доклад-анализ за контролната си дейност в края на всеки
учебен срок и го представят пред педагогическия съвет. Въз основа на тези докладанализи се оптимизират дейностите в ПДТГ. Годишният доклад-анализ на директора се
изпраща в РУО – Велико Търново.
(4) Педагогическата дейност на учителя при наблюдение на учебен час се оценява
от директор и ЗДУД по предварително зададени показатели и индикатори и инструкция
към тях.
Чл.127. (1) За неизпълнение на служебни задължения и нарушения на трудовата
дисциплина Директорът налага наказания на учителите и служителите в съответствие с
Кодекса на труда.
(2). Нарушение на трудовата дисциплина е всяко неспазване на предписанията на
нормативните актове, включително и на вътрешноучилищната нормативна уредба.
Чл.128. (1) Директорът на ПДТГ"ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ" по своя преценка
или по предложение на създадена от него комисия поощрява като награждава учителите и
служителите.
(2) По предложение на педагогическия съвет Директорът награждава учениците.

Чл.129. (1) За учители и служители наградите са:
1.
Паричн
и

2.Матер
иални.
3. Морални:
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Грамота ІІІ степен - за успешни изяви в състезания, конкурси, олимпиади

3.1.

и други, организирани извън календара на МОН;
Грамота ІІ степен – за успешни изяви в състезания, конкурси, олимпиади

3.2.

и други от Календара на МОН - на регионално ниво;
Грамота І степен

3.3.

- за успешни изяви в международни състезания,

конкурси, олимпиади; състезания, конкурси и олимпиади от Календара на МОН – на
национално ниво, за отлични резултати от външно оценяване и държавни зрелостни
изпити.
(2) За ученици наградите са:
1.Морални
Грамота ІІІ степен – за отлично представяне на училищни и общински

1.1. -

състезания; за принос в организирането и провеждането на училищни и други изяви;
– Грамота ІІ степен – за отлично представяне в регионални, областни и зонални
състезания, конкурси, олимпиади и други изяви;
– Грамота І степен – за постижения на национално и международно ниво.
1.2.

Сертификат за участие в училищен кръг на национални ученически

състезания, свързани с професионалното образование по професии и кариерното
ориентиране.
1.3.

Грамота "Ученик на годината", съгласно процедура, регламентирана в

настоящия правилник (Приложение)
2. Материални.
(3)

Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на

училището от педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи
занимания по интереси с ученици, от родители, представители на учениците или от
лицата, които полагат грижи за учениците, от ученици в ПДТГ, от други лица и
организации.
(4)

Предложенията съдържат трите имена на ученика, класа, в който се

обучава, мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на
ученика в подкрепа на направеното предложение.
(5)
Постъпилите
педагогическия съвет.

предложения

се

обсъждат

на

заседание

на
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(6)

Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със

заповед определя учениците, които се удостояват с награди.
(7)

Наградите се връчват на значими национални празници, по

тържествени поводи или на специално организирани събития :
• тържество за начало на учебната година – 15 септември
• патронен празник на ПДТГ – 9 февруари
• тържество за изпращане на абитуриентите – 15 май.
(8)

Ученици, наказани за нарушение на Правилник за дейността на ПДТГ, не

могат да бъдат награждавани по ал. 2.
(9)

Учители и служители с наложени дисциплинарни наказания не могат да

бъдат награждавани.
Глава пета
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНЯВАНЕ
Чл. 130. (1) Вътрешен мониторинг се извършва от директор, заместник-директор
по
учебната дейност,

главен

счетоводител, педагогически

съветник, главен

учител,

председатели на методически обединения, на предметни групи и на постоянни комисии.
(2) Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на
предоставеното образование, чрез дейности, процедури и критерии, определени от
училището. Извършва се от комисия, определена със заповед на директора.
Чл. 131.
ПДТГ се

Самооценяването на качеството на професионалното образование в

извършва по области, критерии и показатели:
(1) ОБЛАСТ 1. „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА”
Критерии и показатели:
1. Планиране, организиране и контрол на дейността на училището
1.1. Нормативно осигуряване на образователно-възпитателния процес
1.2. Функционираща

вътрешна

система

за

осигуряване

на

качество

на

професионалното образование и обучение
1.3. Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове
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1.4. Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството
1.5. Проведено измерване на качеството чрез самооценяване
1.6. Равнище на административното обслужване
2. Управление на човешките ресурси
2.1. Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща с
ДОС за придобиване на квалификация по професия
2.2. Наличие на политика за подбор, назначаване, оценка и възнаграждение на
персонала въз основа на постигнатите резултати
2.3. Квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти
2.4. Лидерство
3. Управление на финансовите и материалните ресурси
3.1. Законосъобразно, ефективно и прозрачно управление на бюджета
3.2. Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти
3.3. Осигурена достъпна архитектурна среда
3.4. Наличие на материално-техническа база за обучение по предлаганите
професии в съответствие с ДОС
4. Взаимодействие на всички заинтересовани страни, маркетингова дейност
4.1. Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО и съдържанието му
4.2. Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно значение
на регионалния пазар на труда.
4.3. Сътрудничество с родителите
4.4. Дейност на училищното настоятелство
4.5. Сътрудничество с работодатели и браншови организации на местно и
регионално равнище
4.6. Взаимодействие с училищния обществен съвет
ОБЛАСТ 2. „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС”
Критерии и показатели:
1. Учебна дейност
1.1. Осигуряване на възможност за професионално образование и обучение в
различни форми на обучение.
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1.2. Предоставяне на възможност за професионално обучение и валидиране на
професионални знания, умения и компетентности на лица, навършили 16
години.
1.3. Относителен дял на учебните програми за производствена практика, ЗИП и
СИП

по

професионална

подготовка,

разработени

с

участието

на

представители на бизнеса, от общия брой на тези учебни програми - %.
1.4. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене.
1.5. Организация и планиране на урока.
1.6. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и
компетентностите на учениците.
1.7. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията
и компетентностите; информираност на учениците за тях.
1.8. Ритмичност на оценяването.
2. Подкрепа за личностно развитие на учениците
2.1. Осигуряване на равен достъп до образование на ученици от уязвими групи
2.2. Относителен дял на ученици, участващи в извънкласни дейности по интереси
2.3. Обща и допълнителна подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения
2.4. Относителен дял на учениците, обхванати в дейностите по професионално
информиране и кариерно консултиране
2.5. Изграден и функциониращ механизъм за превенция на агресията и тормоза
между учениците в училище
2.6. Относителен дял на отпадналите от ПОО към постъпилите в началото на
обучението
3. Резултати от обучението
3.1. Относителен дял на учениците, провели практическо обучение на работно
място в реална работна среда и/или в условията на мобилност в друга страна,
от общия брой обучавани, които по учебен план провеждат практическо
обучение - %.
3.2. Относителен дял на проведените изпити за придобиване на квалификация по
професии с участието на социалните партньори от общия брой на
проведените изпити - %.
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3.3. Относителен дял на успешно положилите държавните зрелостни изпити от
допуснатите - %.
3.4. Относителен дял на успешно положилите държавните изпити по теория и по
практика на професията от допуснатите - %.
3.5. Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси
и др. от общия брой ученици - %.
3.6. Относителен дял на придобилите професионална квалификация, продължили
в следваща степен на образование и/или степен на професионална
квалификация, от общия брой придобили професионална квалификация - %.
3.7. Относителен дял на придобилите професионална квалификация, реализирали
се на пазара на труда по изучаваната професия, от общия брой придобили
професионална квалификация - %.
3.8. Степен на удовлетвореност на придобилите професионална квалификация от
качеството

на

професионалната

подготовка

–

проучвания

чрез

анкети/интервюта и др. с най-малко 50% от придобилите професионална
квалификация.
3.9. Степен на удовлетвореност на родителите от качеството на образователните
услуги

и

цялостната

дейност

на

училището

-

проучвания

чрез

анкети/интервюта и др. с най-малко 50% от родителите.
3.10. Степен на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и
компетентностите на придобилите професионална квалификация и от
пригодността им за заетост – проучвания чрез анкети/интервюта и др.
(2) Дейности и процедури по самооценяването:
1.

определяне на работната група;

2.

обучение на членовете на работната група;

3.

подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите,
показателите и инструментите за самооценяване;

4.

провеждане на информационна кампания сред учениците, учителите,
другите педагогически специалисти и родителите;

5.

провеждане на самооценяването;

6.

обработване на информацията от проведеното самооценяване;
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7.

анализиране на получените резултати от самооценяването;

8.

предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на
институцията

за

повишаване

на

качеството

на

предоставяното

образование;
9.

изготвяне на доклад от самооценяването; 10. утвърждаване на доклада от
самооценяването.

(3) Инструменти в процеса на самооценяването:
1.

Чек листи

2.

Справки

3.

Сравнителни таблици

4.

Анкетни проучвания на мнението на учениците за качеството на
образователните услуги и цялостната дейност на училището, съобразно
възрастовата категория

5.

Анкетни проучвания на мнението на родителите за качеството на
образователните услуги и цялостната дейност на училището

6.

Анкетни проучвания на мнението на работодатели – партньори за
качеството на образователните услуги и цялостната дейност на училището

(4) Скала за оценяване на качеството на професионалното образование:
1. отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки;
2.

добро – при крайна оценка от 66 до 90 точки;

3.

задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки;

4.

незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително.

(5) Дейностите по самооценяването и срока за тяхното изпълнение се включват в
годишния план за дейността на ПДТГ.

Чл.132. (1) Показатели и критерии за оценка труда на УЧИТЕЛЯ и максимален брой
точки за всеки от тях при прилагане на диференцирано заплащане:
№ по
ред

ПОКАЗАТЕЛИ

Максимален
брой точки

91

1
1.1

1.2

Планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния
процес
Планиране на ОВП в съответствие с действащата нормативна уредба-ЗПУО,
ДОС, учебни програми - годишно тематично разпределение, план за
професионално развитие, програми за ЗИП, СИП/допълнителна подготовка,
изпитни програми и материали

14

Изготвяне и изпълнение на графици за провеждане на класни и контролни
работи, за консултации по учебни предмети;

1

1

2
1.3

Участие в разработването и актуализиране на училищни учебни планове,
годишен план за дейността на ПДТГ и училищни документи, изграждащи
СФУК

1

1.4

Точно и пълно реализиране на учебното съдържание в съответствие с ДОС

1

1.5

Планиране и осъществяване на подготовка на ученици за явяване на ДЗИ и
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

1
1

1.6

Осъществена диагностика на входно и изходно ниво, външно оценяване

1.7

Осъществен анализ на диагностиката и планирани мерки за повишаване на
учебните резултати;

2

Организиране и/или участие във форуми, свързани с образованието и
обучението, на общинско, регионално и национално ниво

2

Оценяване на резултатите от ученето
нормативна уредба

2

1.8

1.9

в съответствие с действащата

1.10

Водене на училищната документация в съответствие ДОС и ПД на ПДТГ

2

Използване на интерактивни методи,
образователновъзпитателния процес

2.1

Използване на мултимедийни презентации и електронни уроци в процеса на
обучение

1

2.2

Използване на електронна дъска и други иновативни технически средства в
процеса на обучение (посочени в ГТР за конкретни теми)

2

2.3

Създаване на електронни уроци и други иновативни дидактически материали с
приложение на ИКТ, публикувани в електронната система

2

2.4

Разработване и/или прилагане на иновативни педагогически технологии,
докладвани на заседания на ПС, методическите обединения или представяне
чрез открити уроци.

3

иновации

и

ИКТ

в

8
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3

3.1

3.2

Работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна
среда (комуникация с педагогическия съветник, психолог, участие в
комисии и др.)
Работа като председател на постоянна комисия или координатор на
ученическия съвет

8
2

Работа като член на Управителен съвет на училищното настоятелство или на
Управителен съвет на фондация „Д. Хадживасилев”
Участие в дейностите от годишен план на: (конкретни дейности, посочени в
самооценката със задължение за отчет)
- Постоянна комисия;

1

3.3.2

- Училищно настоятелство;

1

3.3.3

- Фондация „Д.Хадживасилев”

1

Участие в дейности на психолого-педагогически консултативни екипи (ППКЕ)
(по самоотчет и присъствени списъци)

1

Участие в дейности на Център за кариерно ориентиране и предприемачество
(ЦКОП) (по самоотчет и присъствени списъци)
Работа с деца и ученици:
- застрашени от отпадане;
- в риск;
- в мултикултурна среда;
- със специални образователни потребности и/или хронични
заболявания.
Осъществяване на индивидуална работа с ученици с обучителни затруднения
(отразена в дневник за консултации по учебните предмети, които преподава)

1

3.3
3.3.1

3.4

3.5

4

4.1

1

8

2

4.2

Осъществени дейности за изграждане на паралелката като общност, зачитаща
училищните правила, традиции и утвърждаване на позитивни ценности.
(докладвани пред ПС и отразени в дневник на класа)

2

4.3

Осъществяване на педагогическата дейност с учениците в съответствие с ПД
на ПДТГ

1

4.4

Осъществяване на индивидуална работа с ученици, застрашени от отпадане, в
риск или със специални образователни потребности съвместно с
извънучилищни институции (по самоотчет)

1

Работа в екипи за обща и за допълнителна подкрепа за личностно развитие на
учениците

2

Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в
общински, областни, регионални, национални и международни
състезания, конкурси и олимпиади

7

4.5

5
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5.1

Принос за класирани ученици на общинско ниво на олимпиади, състезания и
конкурси от календара на МОН

2

5.2

Принос за класирани ученици на областно/зонално ниво на олимпиади,
състезания и конкурси от календара на МОН;

2

5.3

Принос за заемане на призови места от ученици на национално и
международно ниво на олимпиади, състезания и конкурси от календара на
МОН.

2

5.4

Принос за заемане на призови места на общинско, регионално, национално и
международно ниво в инициативи, състезания и конкурси извън календара на
МОН
Работа с родители
Организиране и провеждане на родителски срещи по паралелки (отразени в
дневник на класа)
Участие в организирани родителски срещи – общи и по класове

1

6.3

Планиране и реализиране на съвместни дейности с родителския съвет на
паралелката съгласно програма за включване на родителите в живота на класа
(докладвани пред ПС и по самооценка със задължение за отчет)

1

6.4

Принос за участие на родителите в дейности за създаване на устойчива среда и
изграждане на паралелката като общност

2

6.5.

Участие на родители в организиране и провеждане на училищни празници,
кампании и дейности от годишен план за дейността на ПДТГ

1

6
6.1
6.2

6
1
1

7
7.1

Работа с деца и ученици в дейности по интереси
Планиране, организиране и работа на клубове за дейности по интереси

7
1

7.2

Организиране и осъществяване на дейности в учебно-тренировъчни фирми

1

7.3

Участие на родители и партньорски организации в дейностите на клубовете по
интереси и УТФ

2

7.4

8

Провеждане на мероприятия на клубовете за дейности по интереси и
учебнотренировъчните фирми съвместно с Община Свищов и други
институции
Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили
учители

3

7
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8.1

Работа в МО като председател – изготвяне на план за дейността на МО,
анализи, доклади, осъществяване на квалификационно – методическата
дейност в МО

3

Принос в дейността на МО като председател на предметна група – изготвяне на
анализи, доклади, справки, участие в дейности от плана на МО

2

8.2

8.3

8.4

Работа в МО като член и изготвяне на анализи, доклади, справки, участие в
дейности от плана на МО

1
1

9
9.1

Подпомагане на новопостъпили учители
Разработване и реализиране на проекти
Разработени и класирани проекти

5
3

9.2

Участие в реализация на проекти по национални, оперативни и други програми

2

10
10.1

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и
избрани от детската градина, училището, обслужващото звено показатели
Получени награди на училищно ниво

30
4

10.2

Получени награди на общинско ниво

3

10.3

Получени награди на регионално ниво

3

10.4

Получени награди на национално и международно ниво

3

10.5

Участие в дейностите за реализиране на държавния план - прием на училището:

10.5.1

- изготвяне на рекламни материали

2

10.5.2

- кампания за представяне на професиите и привличане на ученици

4

10.6

10.7
10.7.1
10.7.2
10.7.3
10.7.4

Планиране и осъществяване на реклама на дейността на ПДТГ, УН и фондация
„Д. Хадживасилев” (публикувани статии в печатни и електронни медии, сайт
на ПДТГ, видеоматериали)

4

Високи резултати от външно оценяване по предметите, които преподава:
- ученици, получили отлична оценка
- няма ученици с отклонение от външно оценяване по-големи от 0.50 в
сравнение със среден годишен успех
няма ученици с отклонение от външно оценяване по-големи от 1.00 в
сравнение със среден годишен успех

2
2

1

среден успех от външно оценяване на учениците, на които преподава –
много добър и отличен.
2
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(2)

Показатели и критерии за оценка труда на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ

СЪВЕТНИК и максимален брой точки за всеки от тях при прилагане на
диференцирано заплащане:
1

Планиране, организация и провеждане на
образователновъзпитателния процес

14

1.1

Планиране дейността на педагогическия съветник в съответствие с
нормативната уредба

2

1.2
1.2.1

Изпълнение функциите по длъжностна характеристика:
- диагностика на психоклимата в паралелките

1.2.2
1.2.3

3
3

- диагностика на психоклимата в колектива

3

- професионално и кариерно ориентиране на учениците

1.3

3
Разработване и актуализиране на документи, изграждащи СФУК

2
2.1

Използване на интерактивни методи, иновации и
образователно-възпитателния процесс
Разработени, използвани и предоставени на ПДТГ компютърни
презентации.

ИКТ

в

8
2

2.2

Обучителни семинари и тренинги с учители и родитгели

3

2.3

Тренинги с ученици
Работа в екип за създаване на подходяща образователновъзпитателна
среда
Планиране и организация на работата на ППКЕ и ЦКОП

3

3.2

Участие в реализиране на дейността на Координационен съвет за
противодействие на училищния тормоз между ученици от ПДТГ

2

3.3

Участие в реализиране на дейността на Координиращ екип за обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците

2

3.4

Работа в комисии и екипи на общинско ниво
Работа с деца и ученици:
застрашени от отпадане; в
риск;
в мултикултурна среда;
със специални образователни потребности и/или хронични
заболявания.

2

3
3.1

4

8
2

8
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4.1

Реализиране на дейности за допълнителна подкрепа на ученици в риск

2

4.2

Реализиране на дейности за допълнителна подкрепа на ученици със
СОП

2

Консултиране на ученици с проблемно поведение
4.3

2
Групово консултиране на ученици и тренинги с паралелките

4.4
5

2
Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в
общински, областни, регионални, национални и международни
състезания, конкурси и олимпиади

7

5.1

Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, състезания и конкурси
на училищно ниво

2

5.2

Принос за класиране на ученици на регионално ниво

2

5.3

3

6
6.1

Принос за класиране на ученици на национално ниво
Работа с родители
Участие в проведени родителски срещи-общи и по паралелки

6.2

Консултиране на родители

2

6.3

Организиране и участие в съвместни мероприятия – ученици, родители,
учители
Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна дейност
Участие в организиране и провеждане на представителни изяви на
участниците в извънкласните дейности

2

7.2

Принос в организация и
образователни мероприятия

и

2

7.3

Принос за провеждане на дейности за
оптимизиране
на
привлекателността на училищната среда
Работа
в
методически обединения и
подпомагане
на новопостъпили учители
Принос в методическата дейност-проведени тематични ПС, обучения и
работни съвещания

3

8.2

Принос в дейността на МО- консултиране на членове

2

8.3

Подкрепа и подпомагане на новопостъпили учители
Разработване и реализиране на проекти

1

7
7.1

8
8.1

9

провеждане

на

училищни

6
2

празници

7
2

7
4

5
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9.1

Принос в разработването на класирани проекти

3

9.2

2

10.1

Участие в реализация на проекти по национални, оперативни и други
програми
Получени професионални отличия и награди през оценявания период
и избрани от детската градина, училището, обслужващото звено
показатели
Получени награди на училищно ниво

10.2

Получени награди на общинско ниво

4

10.3

Получени награди на регионално ниво

4

10.4

Получени награди на национално ниво

4

10.5

Участие в дейностите за реализиране на държавния план - прием на
училището:

10

10.5.1
10.5.2
10.6

10.7
10.7.1
10.7.2

- изготвяне на рекламни материали
- кампания за представяне на професиите и привличане на ученици
Планиране и осъществяване на реклама на дейността на ПДТГ, УН и
фондация „Д. Хадживасилев”
(публикувани статии в печатни и
електронни медии, сайт на ПДТГ, видеоматериали)
Принос за реализация на проекти на обща стойност:
- до 10 000 лв.
- над 10 000 лв.

30
4

2
4
4

2
2

Показатели и критерии за оценка труда на ЗАМЕСТНИК -ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА
ДЕЙНОСТ и максимален брой точки за всеки от тях при прилагане на диференцирано
заплащане:

1

Планиране, организация и провеждане на
образователновъзпитателния процесс

14
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1.1

Ефективна организация на годишното планиране на педагогическите
дейности

1

1.2

Ефективна организация на диагностиката при входно, изходно ниво и
външно оценяване

1

1.3

Ефективен контрол по поддържане на ритмично оценяване на учениците

3

1.4

Ефективен
контрол
по
училищната документация

3

правилно

водене но

1.5

Ефективен контрол по провеждане на всички видове изпити в ПДТГ

3

1.6

Изготвяне и актуализация на на училищни учебни планове, годишен план
за дейността на ПДТГ и училищни документи, изграждащи СФУК

3

2
2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3
3.4
4

Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в
образователно-възпитателния процесс
Прилагането на интерактивни методи, иновации и ИКТ в образователновъзпитателния процесс по предметите, които преподава
Ефективен контрол по използване и отчитане на използването на
интерактивни
методи, иновации и ИКТ в образователновъзпитателния процесс
Работа в екип за създаване на подходяща образователновъзпитателна
среда (комуникация с педагогическия съветник, психолог, участие в
комисии и др.)
Оказване на съдейсттвие и осъществяване на контрол върху дейностите в
ППКЕ
Планиране и организация на работата на Координиращ екип за обща и
допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците
Планиране и организация на работата на Координационен съвет за
противодействие на училищния тормоз между ученици от ПДТГ
Комуникация и взаимодействие с извънучилищни институции

8
4

4

8
2

2

2

2

Работа с деца и ученици:

- застрашени от отпадане; - в риск;
- в мултикултурна среда;
- със
специални
образователни

8
потребности и/или

хронични заболявания.
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4.1

Ефективен
контрол по
провеждането
преодоляване на обучителни затруднения

за

2

4.2

Координиране, подпомагане и осъществяване на контрол на дейностите за
обща подкрепа за личностно развитие на учениците

3

4.3

Оказване на съдействие и осъществяване на контрол на дейностите за
реализация на Училищна програма за превенция на ранното напускане на
училището
Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в
общински, областни, регионални, национални и
международни състезания, конкурси и олимпиади
Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, състезания и конкурси
по предметите, които преподава

3

5.2

Принос за класиране на ученици на регионално и/или национално ниво

2

5.3

Организация на училищен / общински кръг на състезания, конкурси и
олимпиади

3

5

5.1

на

консултации

7
2

6
6.1

Работа с родители
Организация на планиране
ръководител – родител

6.2

Ефективен контрол и подпомагане на взаимодействието учител/класен
ръководител – родител
Работа с деца и ученици в занимания по интереси
Организация на планирането на извънкласните дейности

3

Контрол по реализиране на извънкласните дейности
Работа
в
методически обединения и
на новопостъпили учители
Организиране
и
провеждане на
вътрешноквалификационни обучения

3
7

7
7.1
7.2
8
8.1

на

взаимодействието

учител/класен

подпомагане

6
3

7
4

3

8.2

Контрол на дейността на Методическите обединения

3

8.3

Оказване на методическа помощ на новопостъпили учители
Разработване и реализиране на проекти
Принос в разработването на класирани проекти

1

Принос за реализация на проекти по национални, оперативни и други
програми
Получени професионални отличия и награди през оценявания
период и избрани от детската градина, училището, обслужващото
звено показатели

2

9
9.1
9.2
10

5
3

30

100

10.1

Получени награди на училищно ниво

4

10.2

Получени награди на общинско ниво

4

10.3

Получени награди на регионално ниво

4

10.4

Получени награди на национално ниво

4

10.5

Участие в дейностите за реализиране на държавния план - прием на
училището:

10.5.1

изготвяне на рекламни материали

2

10.5.2

кампания за представяне на професиите и привличане на ученици

4

10.6

Планиране и осъществяване на реклама на дейността на ПДТГ, УН и
фондация „Д. Хадживасилев”
(публикувани статии в печатни и
електронни медии, сайт на ПДТГ, видеоматериали)

4

10.7
10.7.1
10.7.2

Принос за реализация на проекти на обща стойност:
- до 10 000 лв.
- над 10 000 лв.

(3)

2
2

Оценка на изпълнението на Стратегия за развитие на ПДТГ

„Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов за периода 2016 – 2020 г. се извършва по
критерии и показатели, приети от педагогическия съвет при ПДТГ „Димитър
Хадживасилев” и утвърдени със заповед на директора.
Чл.133. (1) Оценяването по чл. 132 се извършва от комисия, определена със заповед
на директора.

Глава шеста
СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ
Чл.134.
ПДТГ “Димитър Хадживасилев” осъществява сътрудничество и
взаимодействие с Фондация “Димитър Хадживасилев” – Свищов, физически и юридически
лица за подпомагане дейността на училището, съхраняване и популяризиране на неговата
историческа памет като първа българска професионална гимназия със сграда, притежаваща
статут на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност,както и
настоящите постижения на училището.
(1)
Фондация “Димитър Хадживасилев” извършва финансиране
на целесъобразни инициативи, свързани с учебния процес, като:
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1. провеждане на симпозиуми, семинари, конференции, “кръгли маси” по
икономически и педагогически проблеми у нас и в чужбина;
2. експериментиране и внедряване на актуални учебни програми; срещи с
учители и ученици от сродни и наши чуждестранни учебни заведения;
3. специализации на учители и административно-управленчески персонал от
ПДТГ “Димитър Хадживасилев” в страната и чужбина.
4. осигуряване средства за обогатяване и модернизиране на учебно
техническата и социално битовата база на училището.
5. учредяване и материално обезпечаване на стипендии от името на
фондацията,

с

които

се

удостояват

ученици

показали

особено

изявени

интелектуални качества, с показани постижения в областта на културата и спорта;
6. специални помощи на материално затруднените ученици, учители и
служители от училището със случаите на бедствие, болест, злополука и други.”
(2)

Фондация “Димитър Хадживасилев” – Свищов е партньор

на ПДТГ при разработване и участие в проекти и при осъществяване
дейността на Центъра за кариерно ориентиране и предприемачество при
ПДТГ.
(3)

Преседателят на Фондация „Д. Хадживасилев” е член на

Координационния съвет на Центъра за кариерно ориентиране и
предприемачество.
(4)

Физическите и юридически лица, заявили желание да

проведат представителни мероприятия / тържества, срещи, концерти,
ревюта/ в Аулата на ПДТГ, могат да извършат това по предварително
сключен договор за съвместна дейност за реклама на ПДТГ по образец
/Приложение към ПД на ПДТГ/. Физическото/юридическото лице/наим./
заявява писмено желанието си да проведе представително мероприятие в
Аулата на ПДТГ не по-късно от 15 дни преди датата на събитието в
канцеларията на ПДТГ.
Чл.135. (1) ПДТГ партнира с работодателите при:

102

1. провеждане на Държавни изпити за придобиване степен на
професионална квалификация- участват в състава на комисиите
за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на
професионална квалификация ;
2. провеждане на производствена практика на ученици;
3. обучение на ученици в Центъра за кариерно ориентиране и
предприемачество при ПДТГ „Д. Хадживасилев”;
4. определяне на професии и специалности за прием и обучение на
ученици в ПДТГ.
(2) Производствена практика в ПДТГ “Д. Хадживасилев” гр. Свищов се
провежда в предприятие на юридически и физически лица.
(3) За провеждане на производствената практика се сключва договор между
училището и обучаващата институция.
(4) Производствената практика се провежда по учебна програма и график,
утвърдени със заповед на директора на училището. Учебната програма и графикът
се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятието), в която
се провежда производствената практика.

Глава седма
ФИНАНСИРАНЕ
Чл.136.(1) Финансирането на дейности в ПДТГ "Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ" се
осъществява със средства от държавния бюджет чрез МОН.
(2) Средствата от държавния бюджет са за:
1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на учениците;
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
3. развитие на училището;
4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието.
(3) Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по
стандарти, се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на
институциите.
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(4) Чрез държавния бюджет се осигуряват средства за: заплати, стипендии, социални
осигуровки и поддържане на материално-техническата база.
(5) Училището може да реализира приходи в лева и във валута за подпомагане на
издръжката и развитието на материално-техническата база в съответствие с
нормативните актове.

Чл.137. (1) Директорът на ПДТГ "Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ" разработва проект за
бюджет и го предлага за утвърждаване на финансиращия орган
(2) След утвърждаване на бюджета директорът осигурява изпълнението му, за което се
отчита пред финансиращия орган.
Чл. 138. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на

работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището
в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Облекло и вид, които съответстват на добрите нрави за положението на учител
или ученик, съгласно чл. 73, т. 12 и чл. 84, ал.1, т.3 , включва: панталон, дънки, рокля,
пола (с прилична дължина), пуловер, поло, блуза, риза, сако, обувки, сандалии и забранява
да се носи в сградата на училището: потници, къси панталони (по-къси от ¾) и джапанки;
шапка и кърпа.
§ 2. Правилникът за дейността на ПДТГ влиза в сила от деня на утвърждаването му
със заповед №1070/11.09.2020 г. на директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ –
Свищов.
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Приложение към чл. 81 т.14 от ПД на ПДТГ

ПОЛИТИКА
за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности
І. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата политика дава възможности за насърчаване и ресурсно подпомагане на
извънкласни дейности в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов.
Чрез извънкласните дейности, организирани в Гимназията се създават условия за
ускоряване социализацията на участниците в тях. Учениците получават шанс да заемат
достойно място в своето социално обкръжение, в средата от връстниците си. Разкрива се
перспективата за всеки да се изяви откъм страната, в която е най-силен, най-способен.
Създава се перспектива за всеки участник да реализира и извиси своя духовен потенциал,
стимулира се изграждането на лични стратегии за успех, за сътрудничество и преуспяване,
нов начин на мислене. Придобиват се ценни умения и способности като надеждно средство
за пълноценна реализация и самореализация на заложбите, за разгръщане на силите,
талантите на всеки ученик; повишава самочувствието им на свободни и отговорни за своето
поведение личности.
Ръководството на извънкласните дейности се осъществява както от професионални
педагози (учители), така и от специалисти от различни области на науката и техниката,
изкуството, спорта, общественици, родители, бизнесмени, пенсионери.
ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Създаване на условия за пълноценно и ефективно осмисляне на свободното време на
учениците в ПДТГ „Д. Хадживасилев” - Свищов, включително и на ученици с риск от
отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни дейности,
целящи:
1. Ангажиране на свободното време на учениците в ПДТГ „Д.Хадживасилев” –
Свищов.
2. Повишаване интереса на учениците и задълбочаване мотивацията им за посещение
в училище и за постигане на по-високи резултати в обучението, чрез придобиване на
допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Създаване на традиция и приемственост в извънкласните и извънучилищните
дейности в ПДТГ „Д.Хадживасилев” – Свищов.
4. Ограничаване на броят на преждевременно отпадащите от образователната система
и броят на учениците с прояви на агресия.
5. Стимулиране стремежа на личността към самоусъвършенстване.
6. Формиране на нестандартно мислене, готовност за поемане на риск, умения за
вземане на решения в трудни ситуации.
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ІІІ. ЗАДАЧИ
1. Осигуряване на целеви средства за подобряване на материално-техническата база и
създаване на условия за обучение и развитие на специфични интереси и
потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта в
организираните форми на извънкласна дейност.
2. Финансова и материална подкрепа за участие в национални състезания, олимпиади
и конкурси.
3. Използване възможностите на Националните програми на МОН, оперативна
програма „Човешки ресурси” и други програми и проекти за разнообразяване на
извънкласната дейност в ПДТГ.
4. Задълбочаване на контактите с Фондация „Д. Хадживасилев”, Училищното
настоятелство, представители на бизнеса, с други организации и институции за
привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните
извънкласни дейности.
5. Привличане на ученици за участие в извънкласни дейности чрез ЦКОП в ПДТГ.
6. Популяризиране дейността на извънкласните дейности и утвърждаване имиджа на
ПДТГ.
ІV. ПРИНЦИПИ
1. Ориентираност към личността.
2. Свободен избор и равен достъп за участие в организираните от училището
форми на извънкласна дейност.
3. Доброволно участие.
4. Мобилност и гъвкавост.
5. Сътрудничество с родители и външни институции.
6. Отговорност на всеки член от педагогическия колектив за постигане на трайни
ефекти с дългосрочно въздействие.
7. Новаторство.
8. Ефективност.
9. Отчетност - осигуряване на прозрачност,
резултатност на извънкласните дейности.

ефикасност,

ефективност

и

10. Законосъобразност.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Политиката за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности в ПДТГ „Д.
Хадживасилев” – Свищов ще обедини всички заинтересовани страни – ученици, учители,
родители и социални партньори. Гимназията ще се превърне в образователен и културен
център, който с разнообразните форми за извънкласна дейност, съобразени с интересите и
дарованията на учениците, както и с предизвикателствата на времето ще помогне за
изпълнение на поставените от Европейския съюз изисквания за уплътняване на свободното
време на учениците и превръщане на училището в тяхна желана територия.
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Приложение към чл. 11 ал.18 от ПД на ПДТГ
ОБХОДЕН ЛИСТ
за възстановяване на щета по чл. 11 ал.18 от Правилника за дейността на ПДТГ – Свищов за
учебната 2018/2019 година

І. Доклад за щетата /счетоводител-касиер/.....................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Подпис:
ІІ. Проверка на обстоятелствата /класен ръководител/
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Подпис: Кл. ръководител:
ЗДУД:

Педагогически съветник:

ІІІ. Предложение за възстановяване на щетата / счетоводител-касиер
Предлагам ученикът/учениците/от ................... кл................ да възстанови/ят солидарно/
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
в срок до .........................................
Подпис:
касиер:

счетоводителЗДУД:

Кл. ръководител:
ІV. Протокол за изпълнение
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Подпис:
касиер:

счетоводителКл. р-л:
ЗДУД:
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Приложение към чл.116 ал.15 от ПД на ПДТГ
СТАТУТ
НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Статут урежда правното положение, организацията и дейността на омбудсмана. Чл. 2.
Омбудсманът се застъпва с предвидените в този документ средства, когато с действие или
бездействие се засягат или нарушават правата на учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев”, при
обучението им в ПДТГ. Чл. 3. (1) В своята дейност омбудсманът е независим и се подчинява само
на Правилника на ПДТГ и нормативната уредба в системата на средното образование , като се
ръководи от личната си съвест и морал. (2) Омбудсманът осъществява дейността си въз основа на
Правила за организацията и дейността му. Правилата се изготвят от омбудсмана, одобряват се с
решение от Ученическия съвет и се оповестяват в сайта на ПДТГ.
Чл.4. Дейността на омбудсмана е публична.
Чл. 5. Омбудсманът се подпомага в своята дейност от заместник-омбудсман.
Чл. 6. Ръководството на училището, Педагогическият съвет и Ученическият съвет са длъжни да
предоставят информация и да оказват съдействие на омбудсмана във връзка с жалбите и сигналите,
които са отправени към него.
Глава втора.
ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ. ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ
Чл. 7. Омбудсманът се избира от учениците в ПДТГ за срок от 1 година и може да бъде преизбиран
на същата длъжност само за още един мандат.
Чл. 8.(1) За омбудсман се избира ученик от IХ , X или ХI клас, който притежава високи морални
качества и отговаря на условията, определени в този Статут:
1. Успех над Много добър 4.50;
2. Няма наложени наказания по ПД на ПДТГ;
(2) Избраният омбудсман не може едновременно да е член на Ученическия съвет.
Чл. 9. (1) Предложение за избор на омбудсман могат да правят всички ученици от ПДТГ. (2)
Учениците избират омбудсман с тайно гласуване. Избран е кандидатът, получил мнозинство повече
от половината от гласовете на гласувалите ученици.
(3) В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото
мнозинство, произвежда се второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили наймного гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил гласовете
на повече от половината от гласувалите ученици.
Чл. 10. (1) Заместник-омбудсманът се избира от Ученическия съвет в срок един месец от избирането
на омбудсмана, по негово предложение и за срока по чл. 7.
(2) Заместник-омбудсманът трябва да отговаря на критериите за избираемост по чл. 8.
Чл. 11. Омбудсманът встъпва в длъжност след полагане на следната клетва пред Ученическия съвет:
"Заклевам се в името на добрите традиции на ПДТГ да защитавам правата на учениците, като
изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си."
Чл. 12. Изборът за нов омбудсман се произвежда не по-късно от един месец преди изтичането на
мандата. Омбудсманът продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на
новоизбрания омбудсман.
Чл. 13. (1) Правомощията на омбудсмана и на заместник-омбудсмана се прекратяват предсрочно от
Ученическия съвет при:
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1. несправяне със задълженията си и при нарушаване на Правилника за дейността на ПДТГ или
общоприетите морални правила за поведение в обществото;
2. оставка;
(2) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на омбудсмана или на заместникомбудсмана по ал. 1, т. 1, 2 се приема от УС по искане най-малко на една пета от представителите
на класовете. (3) Освен в случаите по ал. 1 заместник-омбудсманът се освобождава от УС и по
мотивирано предложение на омбудсмана.
(4) Омбудсманът и заместник-омбудсманът имат право да бъдат изслушвани от УС и ПС в
случаите по ал. 1, т. 1, 2, а заместник-омбудсманът - и по ал. 3.
Чл. 14. (1) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на омбудсмана нов омбудсман се
избира в срок един месец от влизането в сила на решението за прекратяване по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2 .
(2) В случаите на предсрочно прекратяване правомощията на омбудсмана заместник-омбудсманът
встъпва в неговата длъжност до избирането на нов омбудсман.
Глава трета
ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 15. (1) Омбудсманът:
1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права на учениците от ПДТГ, при/по
повод на обучението им в ПДТГ;
2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;
3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква
пообстойна проверка, този срок е едномесечен;
4. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права
пред
Ученическия съвет, Педагогическия съвет, Фондация “Д. Хадживасилев” и Училищното
настоятелство;
5. посредничи между съответните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите
нарушения и примирява позициите им;
6. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават
предпоставки за нарушения на правата ;
(2)
Омбудсманът действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се
създават необходимите условия за защита на правата на учениците.
(3)
Омбудсманът може да възлага на заместник-омбудсмана някои от своите
правомощия. Чл. 16. (1) Омбудсманът има право:
1. да присъства на заседания на ПС, УС и Директора, включително и да присъства
при обсъждане и вземане на решения от тях по чл.15(1)т.1;
2. да иска и получава навременна, точна и пълна информация от ПС, УС и
учениците;
(2) Омбудсманът няма право да огласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение
на неговите функции, които са от личен характер.
Чл. 17. Омбудсманът поддържа регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и
тяхното движение.
Чл. 18. (1) Омбудсманът внася до 30.06 всяка година доклад за своята дейност в УС , ПС и
пред Директора.
(2) Докладът съдържа информация за:
1. постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили;
2. случаите, когато намесата му е имала резултат;
3. случаите, когато намесата му е останала без резултат, и причините за това;
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4. направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;
5. зачитането на правата на ученика и ефективността на действащия ПД на ПДТГ в тази област; 6.
резюме.
(3)
Докладът по ал. 1 е публичен.
(4)
По искане на УС или по своя инициатива омбудсманът изготвя доклади по
отделни случаи от неговата практика.
Глава четвърта.
ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ
Чл. 19. Жалби и сигнали пред омбудсманът могат да подават ученици от ПДТГ.
Чл. 20. (1) Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично от потърпевшите.
(2) Жалбата трябва да съдържа името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението,
органа, лицето, срещу които се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени
доказателства.
(3) Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени предходната година, не се
разглеждат. (4) Ако жалбата е устна, се съставя протокол, в който се съдържа информацията, изискуема по
ал. 2.
Чл. 21. Получените жалби и сигнали се вписват в регистъра по чл. 17. В регистъра се отбелязват и
предприетите по всеки конкретен случай мерки и резултатът от тях.
Чл. 22. Органите и лицата по чл. 2, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на
омбудсмана, са длъжни да ги разгледат в 14-дневен срок и да уведомят омбудсмана за предприетите от тях
мерки.
Допълнителни разпоредби
§ 1. В едномесечен срок от встъпването в длъжност омбудсманът внася за одобрение в Ученическия съвет
Правила за организацията и дейността си.
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Приложение към чл.75 ал.4 от ПД на ПДТГ

ИНДИВИДУАЛНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ
І.) ДАННИ ЗА ДЕТЕТО

Име, презиме, фамилия :………………………………………………………………………
Дата на раждане : ………………………………. Пол: М/Ж
ЕГН : ………………………
Адрес:……………………………………..………………………………………………………
………………………………………….
Телефон:……………………………………………
Клас:…………………… Учебна година:…………………………………………………..
1. Важни събития от училищния живот на детето……………………………………………….
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Здравословно състояние на детето:…………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................
3. Образование:………………………………………………………………………......................
4. Социална интеграция: ………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………
……… ………………………………………….
Забележка: Източници на информация в този раздел могат да бъдат:
• Наблюдения на класния ръководител и други учители, проведени разговори с детето и
родителите/настойниците, проучване сред връстниците,
информация от местни
институции (училище, отдел за закрила на детето и др.), резултати от психологическа
консултация/проведени тестове от специалист и други.
ІІ.) ДАННИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО
Име на:

Възраст

Връзка

Майка………………………………
Баща……………………………………
Настойник…………………………..
Попечител……………………………
……………………...........................
упълномощен
да
се
грижи
за
детето………
…………......................
..............................................................

………
………
………
………
………

...........
………
………
…….

Семейно
положение

Адрес/
родител/наст
ойник

Тел.
връзка

……………
……………
……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

1. Социален статус на семейството:………………………………………………………………
2. Семейна среда и подкрепи:……………………………………………………………………..
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Забележка: Информация за социалния статус на семейството и взаимоотношенията в него
се получава в разговори с родителите/настойниците, с детето, с други членове на
семейството (поголеми братя и/или сестри и др.).
ІІІ.) ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОЦЕНКА
А) Основни проблемни зони:…………………………………………………………………
................................................................................................................................................ …..
Б) Идентифицирани потребности и интереси:
……………………………………………...
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Изготвил: Кл. ръководител ................................
Съгласувал:
Психолог/Педагогически съветник
..................................................... Дата/година:
................................
Бележки към Индивидуалната оценка на риска от отпадане:
Въвеждането на Индивидуалната карта е продиктувано от необходимостта да се
документира реалната ситуация за всяко дете, да се опишат след проучване факторите на
семейната, училищната и учебна среда, които поставят детето в риск от образователни
неблагополучия и отпадане. Индивидуалната карта за оценка на риска се попълва от
класния ръководител. Информацията се набира и обобщава след диагностициране на
потребностите в началото на учебната година в консултация с педагогическия съветник и
учителите, които преподават в този клас. Класният ръководител прави проучване на
семейната ситуация на детето и записва в картата онези фактори на средата, които според
него поставят детето в потенциален риск от отпадане. Обобщената информация за детето се
споделя в ППКЕ и се изготвят мерки за подкрепа. Класният ръководител организира,
координира, наблюдава и оценява процеса и резултатите от изпълнението на мерките за
подкрепа.
Препоръки за попълване на Индивидуалната карта:
Раздел І. Данни за детето
В т.1. Важни събития от училищния живот на детето, информацията включва отговорите
на следните въпроси: Сменяло ли е училище, колко пъти и по какви причини? Има ли
наложени наказания и какви? Има ли получени награди и за какво? Има ли прекъсване на
училищното образование? Детето пътуващо ли е? Участва ли в ИИД и клубове (във и извън
училище?
Интереси/предпочитания/таланти в определени познавателни области и
практически дейности? Има ли регистрация в местни институции и комисии
(МКБПОПМН, ДПС, Отдела за закрила на детето и др.? Други важни събития, влияещи
върху живота на детето в училище? Класните ръководители, по своя преценка, могат да
включат и други въпроси.
Т.2. Здравословно състояние на детето, съдържа данни за физическия и психо-емоционален
статус на детето, също така зависимости, вредни навици и др., препоръки и изисквания от
страна на родителите, допълнени с наблюдения от страна учителите и педагогическия
съветник.
В т.3. Образование, се отразява:
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А) Информация за учебни резултати от предходна година - завършен клас, среден успех,
учебни предмети най-високи и най-ниски постижения и друга информация, която класният
ръководител прецени като важна.
Б) Диагностицирани образователни проблеми, например - проблеми с усвояването
(изоставане с учебния материал), езикови трудности (не разбира обясненията и
инструкциите на учителя), затруднения при самостоятелно или групово изпълнение на
задачи и упражнения в клас (разчита на съучениците си или на групата), проблеми с
концентрацията (вниманието) и др. Установяването на образователните проблеми на
децата в началото на годината чрез провеждане на входящи равнища по различните
предмети осигурява основа за реалистично планиране на учебната работа и за посрещане
потребностите и интересите на децата по всеки учебен предмет. Що се отнася до
планиране на допълнителни подкрепи за децата в риск, колкото по-прецизно и подробно е
попълнена тази рубрика от класните ръководители, толкова по-адекватни и надеждни ще
бъдат планираните мерки за подкрепа.
Т.4.Социална интеграция на детето. Чрез поведението на децата в учебните и неучебни
занимания, учителите и класните ръководители идентифицират нагласи, ценности, умения
за междуличностно общуване с връстници и възрастни, решаване на проблеми,
сътрудничество, работа в екип, взаимно уважение, създаване и спазване на правила и др.
В тази рубрика от ключово значение е класните ръководители да идентифицират факторите
на общностната среда (клас и училище), които поставят детето в риск от отпадане. Такива
фактори могат да бъдат: трудна адаптация към класа и училището, неумения за общуване,
спонтанни реакции и конфликтни отношения с връстници, поголеми ученици и учители,
неуважение, пренебрежение, изолация, незачитане на културните и езикови различия,
подигравателно отношение и избягване и др.
Раздел ІІ. Данни за семейството
Т.1. Социален статус на семейството. В тази рубрика се включва информация за
социалноикономическия статус на семейството (работа, образование, квалификация,
жилищни условия и др.), която класните ръководители събират в разговори с родителите/.
В Индивидуалната карта се записват установени факти, които могат да създадат условия за
отпадане на детето от училище. Например, родителите работят извън населеното място и
за детето се грижат роднини без особено влияние върху възпитанието му, детето е
ангажирано в трудови дейности на семейството (работи, грижи се за възрастен или помалки деца) и т.н.
В т.2. Семейна среда и подкрепи. Проучване на семейната среда е важно условие за
спечелване доверието и активното участие на родителите като партньори на класния
ръководител и училищния екип. В разговорите с родителите, класният ръководител може
да установи, например доколко родителите могат да помагат на децата си в подготовката
им за училище, какви са техните очаквания, интереси и претенции към училището, как
конкретно могат да участват в живота на класа, какви са намеренията им за
образователното бъдещето на детето и т.н. Общуването с родителите/настойниците
осигурява информация за факти и характеристики на семейната и общностна среда, които
могат да поставят децата в риск от ранно напускане на училище или обратно – да осигурят
подкрепата на семейството за образователната кариера на детето.
Раздел 3. Заключителна оценка
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Анализът е реалната основа за извеждане на основните проблемни зони, потребностите на
детето и необходимите ресурси за посрещането им. Класният ръководител обобщава
информацията от Раздел І и Раздел ІІ и формулира проблемите, които поставят детето в
риск от ранно отпадане от училище – образователни, поведенчески, проблеми,
произтичащи от семейния статус и семейната среда, от общностната среда (клас, отбор,
ИКД, училище) и др.
В рубриката – Б) Идентифицирани потребности и интереси,
проблемите се трансформират в потребности от подкрепа, например –
родителите/настойниците не могат да помагат при подготовка на уроците, детето вкъщи
(проблем) - детето има нужда от допълнителни упражнения по математика, поради
изоставане с материала (потребност).
Рубриката В) Ресурси/протективни фактори, се попълва след координиране и обсъждане
между класни ръководители и учители. Тази рубрика представлява програма за подкрепа
на детето в риск и в нея са определени вида и формата за подкрепа, отговорните
специалисти, срокове за изпълнение, процедура за комуникация между членовете на екипа
и индикаторите за измерване на резултатите.
Програмата може да обхваща планирани подкрепи в рамките на ЗП, ЗИП, ИКД, ИУД и
клубни форми, консултиране със специалисти, работа с родителите, иницииране на
подкрепа от страна на социалните служби, участие в местни и национални програми,
сътрудничество с граждански организации и др.
Индивидуалната оценка на риска съдържа конфиденциална информация за детето и
семейството, поради което директорът определя реда и отговорностите свързани със
съхранение и ползване на картотеката с индивидуалните оценки на децата

Приложение към чл. 80, ал. 2 от ПД на ПДТГ

ПРОГРАМА
ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ПРИ
ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”,
СВИЩОВ
ЦЕЛ:
1. Пълноценна интеграция на учениците в класовете и новата училищна среда;
2. Утвърждаване в училище на атмосфера за хармонично свързване, сътрудничество и
сближаване;
3. Създаване на условия за качествено обучение;
ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Адаптацията е процес, който ангажира цялата училищна общност в неговото
осъществяване.
2. Активността на общностите – родители, специалисти, общественици, ученици и младежи
е от ключово значение за осъществяване на интеграционния процес.
3.Създаване на условия за равен достъп до образование и качествено образование на
децата и учениците;
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ДЕЙНОСТИ:
1.
Провеждане на планирани родителски срещи през първата учебна година:
•

Запознаване на родителите с нормативната уредба на ПДТГ и организацията на
учебния процес, училищните учебни планове за отделните професии/специалности
Отг.: класни ръководители
Срок: до 10 октомври

•

Информиране за резултатите от образователно-възпитателния процес през първия
учебен срок и планиране на съвместни дейности за подобряването им.
Отг.: класни ръководители
Срок: до 15 февруари

2.

Провеждане на дейности за изграждане на положителни нагласи към образователната
интеграция на учениците: Запознаване с историята на училището, с традициите,
символите и ритуалите.
Отг.: класни ръководители
Срок: м. септември, в час на класа

3.

Запознаване с химна на ПДТГ и научаване;
Отг.: класни ръководители
Срок: м. декември, в час на класа

4.

Изготвяне на план за изграждане на паралелката като общност, съвместно с
родителите, които да бъдат привлечени за активно участие в дейностите от плана;
Отг.: класни ръководители
Срок: на първата родителска среща

5.

Включване на родителите в Училищното настоятелство.
Отг.: класни ръководители
Срок: на първата родителска среща

Запознаване с дейността на психолого-педагогическите екипи (ППКЕ) и избор на членове.
Отг.: класни ръководители,
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педагогически съветник
Срок: на първата родителска среща
6.

Проучване очакванията на родители и ученици и максимално удовлетворяване на
потребностите на заинтересованите страни.
Отг.: Педагогически съветник
Срок: 30 октомври

7.

Проучване интересите на учениците и осигуряване на възможност за включване в
извънкласни и извънучилищни дейности.
Отг.: класни ръководители, ПС
Срок: м. октомври

8.

Изготвяне на индивидуална карта на всяко дете за оценка на риска от отпадане;
Отг.: класни ръководители
Срок: до 10 октомври

9.

Подпомагане на социално слабите деца и ученици, включително с учебници.
Отг.: класни ръководители
Срок: през цялата учебна година
Приложение към чл. 3, ал.2 от ПД на ПДТГ

Правила за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” - Свищов
Чл. 1. Валидирането на професионални знания, умения и компетентности, придобити
чрез неформално обучение или самостоятелно учене (наричано по-нанатък валидиране) се
осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование
и обучение (ЗПОО), по които ПДТГ „Димитър Хадживасилев” е провеждала или провежда
обучение.

Чл. 2. (1) Право на валидиране имат лица, които притежават необходимото
образователно равнище, определено в чл. 40, ал. 3 от ЗПОО.
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Лицата по ал. 1 могат да заявяват желание за валидиране независимо дали

(2)

притежават някое от доказателствата, определени в чл. 10, ал. 2.
Лицата по ал. 1 следва да удостоверят с медицинско свидетелство, че

(3)

професията,

по

която

желаят

да

валидират

професионални

знания,

умения и

компетентности, не им е противопоказна.

Чл. 3 (1) Валидирането включва процедури по:
1.

установяване
знания,

2.

на

придобитите от

умения

лицето

професионални

и компетентности;

признаване на степен на професионална квалификация или на квалификация по
част от професия.

(2) Председателят на комисията по валидиране в ПДТГ „Димитър Хадживасилев”,
информира лицето, заявило желание за валидиране, за целите, процедурите по
валидирането и последователността им или насочва лицето към друга институция, в
случай, че ПДТГ не организира такова.

Чл. 4. Установяването на придобитите от лицето професионални знания, умения и
компетентности, заявени за валидиране, се извършва чрез:
1. определяне на професионалното направление и професията от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 ЗПОО, по които лицето
желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности;
2. предварително съпоставяне на заявените от лицето професионални знания,
умения и компетентности с резултатите от ученето, включени в държавното образователно
изискване за придобиване на квалификация по съответната професия, което обхваща:
а) анализ на представените от лицето доказателства;
б) проверка на заявени
компетентности, за

от

лицето

професионални

знания, умения и

които то не представя доказателства или представените доказателства не съответстват на
резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията;
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3. насочване към допълнително обучение, когато след съпоставяне на заявените от
лицето професионални знания, умения и компетентности се установи несъответствие с
резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията;
4. проверка на придобитите професионални знания, умения и компетентности след
проведено допълнително обучение;
5. полагане на изпити съгласно чл. 36 и чл. 37 ЗПОО:
а) държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на
степен на професионална квалификация;
б) изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална
квалификация по част от професията, организирани в съответствие с чл. 37, ал. 2 от ЗПОО.
Чл. 5. Признаването на степен на професионална квалификация или професионална
квалификация по част от професия се извършва чрез издаване на:
1. свидетелство за валидиране на професионална квалификация с номенклатурен
номер 3-54 В (Документ № 30 от Приложение № 4 към чл. 31 на Наредба № 8/11.08.2016 г.
за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование), когато след успешно положени изпити по чл. 4, т. 5, буква „а” са установени
всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за
придобиване на квалификация по професия;
2. удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от
професията с номенклатурен номер 3-37 В (Документ № 32 от Приложение № 4 към чл. 31
на Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование), когато след успешно положени изпити по чл.
4, т. 5, буква „б” са установени една или няколко единици резултати от ученето, включени в
държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия;
3. регистриране от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов на издадените
документи по т. 1 или 2 в съответната Регистрационна книга, съгласно Наредба №
8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и
училищното образование
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4. въвеждане на регистрираните документи по т. 3 - в регистъра на дипломи и
свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на
професионална квалификация от лице определено със заповед на директора на ПДТГ
„Димитър Хадживасилев”- Свищов.

Чл. 6. За организиране и провеждане на валидиране, със заповед на директора се
определя:
1. отговорно лице от педагогическия персонал или от преподавателския
състав за организацията и провеждането на процедурите по валидирането;
2. състав на комисията по валидиране за дейностите по чл. 4, т. 1 - 4
включително;
3. състав на комисии за оценяване за дейностите по чл. 4, т. 5.
Чл. 7. Лицето по чл. 6, т. 1:
1. организира работата на учителите или преподавателите, определени да
участват в процедурите по валидиране;
2. предлага на директора на ПДТГ състава на комисиите по валидиране и по
оценяване;
3. ежегодно информира за извършеното от ПДТГ „Д. Хадживасилев” като
институция по валидирането педагогическия съвет;
4. изготвя справки, анализи, доклади и други документи, свързани с
валидирането.
Чл. 8. (1) Комисията по валидиране се състои най‐ малко от трима членове.
(2)

Комисията

включва

учители

или

преподаватели

от

ПДТГ

„Димитър

Хадживасилев”, отговарящи на изискванията към обучаващите, посочени в държавното
образователно изискване за придобиване на квалификация по професията, по която се
извършва валидирането.
(3)

В състава на комисията може да се включват и външни за ПДТГ специалисти,

отговарящи на изискванията към обучаващите, посочени в държавното образователно
изискване за придобиване на квалификация по професията.
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(4)

За всяко лице, заявило желание за валидиране, със заповед на директора се

определя консултант - един от членовете на комисията по ал. 1, който:
1. подпомага лицето по време на целия процес на валидиране;
2. отговаря за изготвянето, попълването и предаването в архива на ПДТГ на
портфолиото и личния картон за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене с
номенклатурен номер 3-50 В (Документ № 21 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 на
Наредба №

8/11.08.2016 г. за информацията и

документите за системата на

предучилищното и училищното образование) на лицето; 3. изготвя и регистрира издадените
документи по чл. 5, т. 1 или 2.
(5)

Комисията по ал. 1 извършва следните процедури:

1. установява наличието на необходимото образователно равнище по чл. 40, ал. 3
ЗПОО;
2. съпоставя представените от лицето доказателства за придобити чрез неформално
обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с
резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на
квалификация по професия и изготвя протокол за съпоставяне с номенклатурен номер 377В (Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 на Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното и училищното образование);
3. изготвя индивидуален план - график за провеждане на валидирането;
4. определя начина за проверка на заявените за валидиране от лицето
професионални знания, умения и компетентности, за които то не представя доказателства
или представените такива не съответстват на резултатите от ученето в държавното
образователно изискване за придобиване на квалификация по професията;
5. определя вида и начина за провеждане на допълнително обучение;
6. проверява чрез изпитване равнището на придобитите професионални знания,
умения и компетентности, заявени за валидиране от лицето, в случаите, за които то не
представя доказателства или представените доказателства не съответстват на резултатите
от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по
професията, както и резултатите от проведеното допълнително обучение;
7. подготвя необходимите материали за изпитването по т. 6 (тест, казус, въпроси,
теми за есе, практическо задание и др.), както и критериите и средствата за оценяване
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(карти, скали за оценяване и др.); резултатът от изпитването се вписва в протокол за
резултата от проверка на професионални знания, умения и компетентности с
номенклатурен номер 3-80 В (Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 на Наредба № 8/11.08.2016 г.
за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование) с качествени оценки „признава се” или „не се признава”; при резултат от
изпитването „не се признава” лицето има право на следващи изпитвания в срокове,
определени от комисията;
8. взема решение и изготвя протокол за допускане на лице до държавни изпити с
номенклатурен номер 3-79 В (Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 на Наредба № 8/11.08.2016 г.
за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование), организирани в съответствие с чл. 37, ал. 2 ЗПОО съгласно държавното
образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

Чл. 9. Съставът и задълженията на комисиите за оценяване за подготовка,
организиране и провеждане на държавни изпити по теория и по практика на професията
или на изпити по теория и по практика на професията за придобиване на квалификация по
част от професията се определят в съответствие с чл. 35 от ЗПОО и държавното
образователно изискване за системата за оценяване.

Чл. 10. (1) Процедурите по валидиране се организират след подадено от лицето
заявление по образец до директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов (Образец
№ 1).
(2)

За доказване на придобитите професионални знания, умения и компетентности,

заявени за валидиране, лицето представя копия на притежавани от него документи заедно с
оригиналите за сверяване на трудова книжка или препис- извлечение от трудовата книжка,
служебна книжка, осигурителна книжка, документ за образователно равнище, атестации,
референции, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения,
артефакти, снимки на артефакти и др.
(3)

Заявлението и документите по ал. 2 се регистрират във входящия дневник на

ПДТГ, като оригиналите на документите се връщат на лицето.
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(4)

Заявлението по ал. 1, заверените от лицето копия на документите, други

доказателства по ал. 2 и попълнена от него професионална автобиография се включват в
създадено от консултанта, портфолио. За съдържанието на портфолиото се изготвя опис с
наименованието и датата на представянето на документите и другите доказателства.
(5)

В портфолиото на лицето се включват и създадените по време на процедурите за

валидиране документи -

план-график за провеждане на валидирането, темите за

допълнителното обучение и др.
(6)

Портфолиото на лицето се съхранява от председателя на комисията по

валидиране в касата в каб. 32 в папка на място, определено със заповед на директора на
ПДТГ, а след приключване на валидирането - в архива на ПДТГ със срок постоянен.
(7)

За извършване на процедурите по валидиране се сключва договор между ПДТГ

„Димитър Хадживасилев” и лицето- заявител, в който се уреждат правата и задълженията
на страните, организацията, провеждането, материалното и финансовото осигуряване.

Чл. 11. (1) Допълнително обучение по чл. 4, т. 3 може да се организира:
1. по теория чрез:
а) самостоятелна подготовка;
б) участие в курс, когато ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов предлага
такава
възможност;
в) комбиниране на видовете обучение по буква „а” и буква „б”.
2. по практика, в зависимост от възможностите на ПДТГ и на лицето-заявител:
а) в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” като институция, която провежда
валидирането;
б) на работното място на лицето или на друго работно място при същия
работодател;
в) на подходящо работно място при друг работодател;
г) комбиниране на видовете обучение по букви „а” - „в”.
(2)

Допълнителното обучение по теория и по практика може да се организира

индивидуално или в група.
(3)

Лицето заявява писмено пред комисията по валидиране своя избор за вида на

допълнителното обучение по теория и/или по практика.
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(4)

Допълнителното обучение по теория и/или по практика се организира по

индивидуалния план‐ график за провеждане на валидирането на професионални знания,
умения и компетентности.
(5)

За подготовката на избраното допълнително обучение комисията по валидиране

предоставя на лицето‐ заявител описание на съдържанието на допълнителното обучение по
теория и/или по практика, както и препоръчителни източници за информация.

Чл. 12. (1) Държавните изпити по теория и по практика на професията за признаване на
степен на професионална квалификация и изпитите по теория и по практика на професията
за признаване на професионална квалификация по част от професията, организирани в
съответствие с чл. 37, ал.
2 от ЗПОО, могат да се провеждат не повече от един път всеки месец.
(2)

За датите на изпитите директорът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” уведомява

писмено Регионалния инспекторат по образованието най-малко една седмица преди датите
за провеждането им.
(3)

Датите на изпитите и сроковете за подаване на заявленията за явяване се

определят по график, утвърден от директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.
(4)

Лицата, заявили желание за валидиране на професионални знания, умения и

компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, имат
право да се явяват неограничен брой пъти до успешно полагане на държавните изпити по
теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална
квалификация иизпитите по теория и по практика на професията за признаване на
професионална квалификация по част от професията, организирани в съответствие с чл. 37,
ал. 2 от ЗПОО.
Чл. 13. (1) Лицата, получили свидетелство за валидиране на професионална
квалификация с номенклатурен номер 3-54 В, ползват правата на лицата, получили
свидетелство за професионална квалификация по чл. 38, ал. 2, т. 2 от ЗПОО.
(2)

Лицата, получили удостоверение за валидиране на професионална квалификация

по част от професията с номенклатурен номер 3-37 В, ползват правата на лицата, получили
удостоверение за професионално обучение по чл. 38, ал. 3 от ЗПОО.
123

(3)

Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя в съответствие с

държавния образователен стандарт за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование.
Чл. 14. (1) Лицето- заявител по свое желание може да прекъсне процедурите по
валидиране по всяко време, като подаде заявление за това до директора на ПДТГ „Димитър
Хадживасилев”.
(2) Лице, което не е подало заявление за прекъсване на процедурите по валидиране и
повече от шест месеца не изпълнява предвидените процедури от индивидуалния планграфик за провеждане на валидирането, се счита за прекъснало валидирането.
Чл. 15. Всички протоколи, неприключени към момента на прекъсване на процедурите по
валидиране, се приключват от комисиите по валидиране и по оценяване с вписване на
основанието за прекъсване, както и на номера и датата на заявлението за прекъсване на
процедурите по валидиране, ако има такова.
Чл. 16. (1) Лицето‐ заявител може да възобнови процедурите по валидирането на
същите професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално
обучение или самостоятелно учене, като подаде ново заявление до директора на ПДТГ.
(2)

При подаване на заявление по ал. 1 лицето представя документи по чл. 10, ал. 2,

само ако те са придобити или изменени след прекъсване на процедурата.
(3)

След възобновяването им процедурите по валидирането продължават в

съответствие с действащото към датата на подаване на заявлението по ал. 1 държавно
образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.
(4)

За установени и признати резултати от ученето преди възобновяването не се

изготвят нови протоколи за съпоставяне.
Чл. 17. Високото качество на процедурите по валидирането се гарантира от
създадената вътрешна система за осигуряване на качество на професионалното образование
и обучение в ПДТГ.
Чл. 18. Процедурите по валидиране се финансират със средства от физически лица, от
юридически лица, от програми и проекти, финансирани с национални и регионални
средства, със средства от европейските структурни фондове или други източници.
Чл. 19. (1) За разходите, направени от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” за
установяване, документиране, оценяване и признаване на опита на лицата, както и за
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провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, се заплащат
суми в размер, определен от училището.
(2)

Комисия, назначена със заповед на директора на ПДТГ, разработва план-

сметка за всяка процедура от валидирането на професионална квалификация.
(3)
В план‐ сметките се включват всички преки и непреки разходи на
институцията.
(4)
План‐ сметките се утвърждават от директора на ПДТГ „Димитър
Хадживасилев”.
(5)
разходите.

Сумите по ал. 1 не могат да надвишават действителния размер на
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Образец № 1.
Вх. №
............/........
ДО
ДИРЕКТОРА/
РЪКОВОДИТЕЛЯ
НА .................................
(наименование на институцията по
валидиране) гр. ...................................
З А Я В Л Е Н И Е от
...................................................,
ЕГН
.....................
(собствено, бащино и фамилно име на
заявителя) Адрес за кореспонденция:
гр./с. ................................., пощенски код ................, област …............................., община
.............................., бул./ул./ж.к. .................... № ..., бл. ....., вх. .....,
ап. ...., тел./факс …….……., GSM ..............., е‐ mail .....................
Постоянен адрес: гр./с. ......................................, пощенски код
................, област ….........................., община ....................,
бул./ул./ж.к. ................ № ..…, бл. ......, вх. ....., ап. .....

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/
РЪКОВОДИТЕЛ,
Желая да бъда включен/а в процедура за установяване и признаване на професионални
знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или
самостоятелно учене по:
професия: ...................................., код ..........................,
специалност …………………………..., код ………….....………
(по Списъка на професиите за професионално образование и
обучение) Към датата на подаване на заявлението:
(отбележете вярното със знака ü)
[_]
работя
като
............................................................
в
...............................................................................
.........
(наименование на фирмата/предприятието, aдрес)
(попълва се по желание)
[_] самонаето лице
[_] безработен съм от .......... години/ ......... месеца
[_] нямам трудов стаж
Притежаваните от мен знания, умения/компетентности са придобити чрез:
(отбележете верните със знака ü)
[_] участие в организирани от Агенцията по заетостта курсове за професионално
обучение по част от професия/степен на квалификация
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[_] участие в организирано от работодателя обучение
[_] придобит опит в работа по трудова заетост на работното място
[_] придобит опит от самостоятелни дейности
[_] участие по собствена инициатива в обучения, извършвани от учебни организации
[_] участие в обучения с популярен характер, организирани от неучебни организации
[_] обучителни програми на електронните и печатните медии
[_] инцидентни участия в популяризаторски и информационни инициативи на
организации с разнообразен характер
[_] използване на самоучители, наръчници, ръководства
[_] информация и обучение от роднини и близки
[_] други източници
Притежаваните от мен знания, умения и компетентности досега съм прилагал/а:
(отбележете верните със знака ü)
[_] в изпълнявана по трудов договор заетост
[_] за получаване на допълнителни доходи от неформална/инцидентна заетост
[_] за битови потребности
[_] в любителска дейност за обществени ползи
[_] в помощ на близки и приятели
[_] като хоби
[_] за обучение/предаване на знания, умения и компетентности на други хора
[_] за друго ........................
(какво)
[_] не мога да преценя
Прилагам заверени от мен копия от документи за участие в курсове за професионално
обучение, за трудов стаж, опит, постижения в областта на посочените професионални
знания, умения и компетентности (удостоверения, свидетелства, служебни бележки, др.):
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
(ако има и други подходящи, допълнете с нови редове)
При необходимост ще представя допълнителна информация във връзка с валидиране на
заявената от мен професионална квалификация.
Дата ………………………
С уважение: ..........................
(трите имена)
(подпис)
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Приложение към чл. 112, ал. 2 от ПД на ПДТГ

ПРАВИЛА
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО
НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПДТГ
„ДИМИТЪР
ХАДЖИВАСИЛЕВ” – СВИЩОВ

Раздел І. Общи положения
1.

Правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качество са

разработени в съответствие със Закон за предучилищното и училищното образование и са
част от Правилника за дейността на ПДТГ.
2.

Правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качество

обхващат процесите на планиране, осъществяване, мониторинг и контрол, анализ и оценка
на резултатите и внасяне на подобрения в дейностите по осигуряване на качество на
професионалното образование и обучение в ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.
3.
Правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качество
включват:
• органите за управление на качеството в ПДТГ и техните правомощия;
• условията и реда за извършване на самооценяването;
• съдържанието на доклада от самооценяването;
• реда и начина за съхранение на документацията от проведеното самооценяване;
• взаимодействието на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” със социалните партньори и
другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството;
• начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното
самооценяване в ПДТГ.

Раздел ІІ. Органи за управление на качеството на професионалното образование и
обучение
1. Органи за управление на качеството в ПДТГ са директорът и педагогическият
съвет.

128

2. Директорът на училището организира, контролира и отговаря за процеса на
управлението на качеството, като със заповеди:
2.1.

организира анализирането на резултатите, планирането и изпълнението на
дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на ПДТГ;

2.2.

определя работна група по самооценяването, нейния състав, задачите и
сроковете за тяхното изпълнение;

2.3.

осигурява обучение на членовете на работната група;

2.4.

организира провеждането на информационна кампания сред учениците,
учителите, другите педагогически специалисти и родителите;

2.5.

определя начина на участие на учениците, учителите, другите педагогически
специалисти и родителите в процеса на самооценяването;

2.6.

утвърждава

дейностите,

процедурите,

критериите,

показателите

и

инструментите за самооценяването;
2.7.

утвърждава доклада от проведеното самооценяване;

2.8.

запознава педагогическия съвет и обществения съвет с доклада от
самооценяването и отчет за изпълнението на плана към стратегията.

3. Педагогическият съвет приема:
3.1.

отчет за изпълнение на плана за действие към стратегията за развитие на
училището за всяка учебна година;

3.2.

мерки за повишаване на качеството на образованието.

Раздел ІІІ. Условия и ред за извършване на самооценяването на качеството на
професионалното образование и обучение
1. Самооценяването се извършва в следните области:
• управление на институцията, което включва: ефективно разпределяне, използване
и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията,
лидерство, стратегии и планиране, взаимодействие на всички заинтересовани
страни;
• образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и
резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете,
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подкрепата на децата със специални образователни потребности и превенцията
срещу отпадане от системата на образованието.
2. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът,
другите педагогически специалисти, както и родителите.
3. Самооценяването се извършва от работна група от представители на
институцията, която:
3.1. предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и
инструментите

за

самооценяването

на

качеството

на

предоставяното

образование в училището;
3.2. провежда самооценяването;
3.3. изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора.
4. Критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството на
предоставяното образование се приемат от педагогическия съвет след предложение на
работна група по самооценяването и се утвърждават от директора.
5. Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на
редовно

анкетно проучване на мнението

на родителите за

качеството

на

образователните услуги и цялостната дейност на институцията.
6. Инструмент в процеса на самооценяване може да бъде организирането на
анкетно проучване на мнението на учениците за качеството на образователните услуги
и цялостната дейност на институцията, съобразено с възрастовата категория на
анкетираните ученици.
7. Самооценяването включва следните етапи:
• определяне на работната група;
• обучение на членовете на работната група;
• подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и
инструментите за самооценяване;
• провеждане на информационна кампания сред учениците, учителите, другите
педагогически специалисти и родителите;
• провеждане на самооценяването;
• обработване на информацията от проведеното самооценяване;
• анализиране на получените резултати от самооценяването;
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• предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за
повишаване на качеството на предоставяното образование;
• изготвяне на доклад от самооценяването;

утвърждаване на доклада от

самооценяването.
8. Докладът от самооценяването съдържа:
8.1 информация за вътрешната и външната среда, в която функционира
институцията през периода на самооценяването;
8.2. данни за използваните инструменти при самооценяването;
8.3. данни за резултатите от самооценяването;
8.4. сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване;
8.5. анализ на резултатите от самооценяването;
8.6. предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за
повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни
лица за тяхното изпълнение.
9. Процесът на самооценяването завършва към 30 юни на всяка учебна година.
10.

Докладът от самооценяването се утвърждава от директора не по-късно от

30 юли на текущата учебна година след приемане от педагогическия съвет.
11.

Докладът е част от отчета за изпълнението на плана за действие към

стратегията за развитието на детската градина или училището.
12.

Внасянето на подобрения в работата на институцията се извършва:

12.1.

чрез изпълнение на плана за действие към стратегията, в който се

включват мерките, предложени от работната група по самооценяването и
обществения съвет и приети от педагогическия съвет;
12.2.

чрез изпълнение на препоръките след оценката и насоките от инспекцията

по чл. 274, ал. 5, т. 3 ЗПУО.

Раздел ІV. Ред и начин за съхранение на документацията от проведеното самооценяване
1.

Разработените процедури, бланките на разработените формуляри и записите по

качеството се сканират и записват на оптичен носител.
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2.

Оптичният диск се предава на председателя на работната група по

самооценяване на качество на ПОО, който отговаря за съхраняването му до утвърждаване
на доклада от самооценяването.
3.

След утвърждаване на доклада от самооценяването председателят предава

оптичния диск по опис в архива на ПДТГ.
4.

Бланките и документите на хартиен носител се съхраняват в класьора с

документацията на комисията до утвърждаване на доклада за проведеното самооценяване.
5.

След утвърждаване на доклада по самооценяването председателят предава

класьора по опис в архива на ПДТГ.
6.
Документацията от самооценяването се съхранява в институцията не по-малко от
5 години.
7.

Достъп

до

получената

информация

до

утвърждаване

на

доклада

от

самооценяването имат само членовете на работната група, ръководството на училището и
органите, осъществяващи мониторинг.

Раздел V. Взаимодействие на училището със социалните партньори и другите
заинтересовани страни за осигуряване на качество
1. С цел ориентиране на образователния продукт към потребностите на пазара на труда
по отношение на вид професии и професионални компетенции, осигуряване на пълноценна
реализация на завършилите ПДТГ

и насърчаване на заетост и предприемачество,

училището осъществява сътрудничество и взаимодействие с работодатели чрез:
• функциониране на екипи за интегративно практическо обучение, които изготвят
учебни програми за производствена практика, учебни програми по професионални
предмети от ЗИП и учебни материали за ДИ за СПК, програми за квалификация на
учители по учебни предмети от професионалната подготовка и др. с участието на
работодатели;
• осигуряване на реални

работни

места на

учениците за

провеждане на

производствена практика;
• осигуряване на участие на представители на социалните партньори в комисиите за
провеждане на ДИ за СПК;
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• ежегодно проучване на удовлетвореността на социалните партньори от качеството
на предлаганото от ПДТГ професионално образование и обучение и планиране на
оптимизационни дейности за високо качество.
2.
За
между

постигане
на
професионално-

оптимална

степен

на

съответствие

квалификационната структура на завършващите ПДТГ и потребностите от работна сила
училището осъществява взаимодействие със социалните партньори, Агенция по заетостта
и Бюро по труда при определяне на държавния план-прием.
3.

ПДТГ “Димитър Хадживасилев” осъществява сътрудничество и взаимодействие

с Фондация “Димитър Хадживасилев” при организиране и финансиране на целесъобразни
инициативи, свързани с повишаване качеството на учебния процес:
• финансиране на форми за повишаване на квалификацията и придобиване на
допълнителна квалификация на учители от ПДТГ;
• осигуряване средства за обогатяване и модернизиране на учебно-техническата и
социално- битовата база на училището;
• учредяване и материално обезпечаване на стипендии от името на фондацията, с
които се удостояват ученици показали особено изявени интелектуални качества, с
показани постижения в областта на културата и спорта;
• подпомагане на материално затруднените ученици с цел осигуряване на равен
достъп до образование.

1.

Раздел VІ. Информиране на обществеността за резултатите от проведеното
самооценяване
За създаване на обществен достъп до информация и прозрачност и запознаване

на заинтересованите страни (ученици, родители и социални партньори) резюме на доклада
от самооценяването се публикува на сайта на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.
2.

Мерките за повишаване на качеството на образованието се публикуват на

интернет страницата на институцията в 7-дневен срок след утвърждаването им от
директора и са достъпни за период не по-малък от 4 години от публикуването им.
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Приложение към чл. 134, ал. 4 от ПД на ПДТГ
Образец
ДОГОВОР
№……../дата
Днес, ...........20..... г., на основание чл.9 от ЗЗД и чл.134, ал. 4 от ПД на ПДТГ
„Д.Хадживасилев” , се сключи настоящият договор за съвместна дейност за реклама на
ПДТГ между:
ПДТГ „Д.Хадживасилев”, представлявана от РУМЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВАдиректор
и
БОЙКО
ИВАНОВ
ДИМИТРОВ,
главен
счетоводител
и
………………………………………………………………………………………………..
/наименование на физическото /юридическото лице/.

Договорът урежда взаимоотношенията между двете страни за реклама на ПДТГ
„Д.Хадживасилев” в електронна медия.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА………………………………………………….
/наименование на физическото/юридическото лице/

1. Физическото/юридическото лице…………………………………………………….
/наименование/
има право да проведе……………………………………………………………..
/вписва се видът на представителното мероприятие/
в Аулата на ПДТГ на ………………………………………………………………….
/дата,от …часа /
с продължителност до един астрономически час/до два астрономически часа/до три
астрономически часа/до четири астрономически часа.
2. Физическото/юридическото лице……………………………………………………..
/наименование/
приема с примателно-предавателен протокол Аулата и се задължава да опазва
имуществото на ПДТГ – движимо и недвижимо. Констатирани щети по вина на
Физическото/юридическото лице…………………………………………………….
/наименование/ се възстановяват от същото в пълен
размер.
3. Физическото/юридическото лице…………………………………..............................
/наименование/
публикува в сайт……………………………………………………………………….
/наименование на сайта/
134

банер с размери …………. , предоставен от ПДТГ и приложен към настоящия
договор за срок от един месец /два месеца/ три месеца/ четири месеца, считано
от………………… и до два работни дни преди провеждане на представителното
/дата/
мероприятие представя при счетоводителя-касиер в ПДТГ, документ удостоверяващ
изпълнение на задължението.
4. Физическото/юридическото лице……………………………………………………..
/наименование/
спазва изискванията за Безопасност и здраве при работа, установения вътрешен
ред в ПДТГ и етичните норми на училището.

I.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПДТГ „Димитър Хадживасилев”

1.

ПДТГ осигурява на Физическото/юридическото лице…………………………
/наименование /
достъп до Аулата на ПДТГ чрез определено със заповед на директора длъжностно
лице.

2.

ПДТГ предоставя на Физическото/юридическото лице………………………..
/наименование /
изработен банер за реклама на училището
за публикуване
сайт…………………..пет работни дни преди представителното мероприятие.

3.

в

ПДТГ предава и приема с примателно-предавателен протокол Аулата и контролира
спазването на изискванията за Безопасност и здраве при работа, установения
вътрешен ред в ПДТГ и етичните норми на училището.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните
и се подписа от тях както следва:
За ПДТГ : ..........................

За Физическото/юридическото лице: …….
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Приложение към чл. 77, ал. 4 от ПД на ПДТГ
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР
ХАДЖИВАСИЛЕВ” - СВИЩОВ

КАРТА
за отчитане на вътрешноинституционална
квалификация през учебната 20….../20….. година
Тема на
квалификационната
форма/наименование на
програмата за обучение
Организационна форма
на предлаганата
квалификация
Дата на провеждане
Място на провеждане
Време на провеждане в Начален час:
астрономически часове и
Краен час:
минути
Общо времетраене на формата:
Работни материали

Място, където се
съхранява пакета
документация от
проведената
квалификация
Ръководител/отговорник
за провеждането на
квалификационната
форма
Участници – общ брой:






Компютърна презентация
Писмена разработка
Работни листове
Дидактически материали Други:

Трите имена на участвалия педагогически специалист

1……………………………………………………
2.
……………………………………………………
3.
…………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
6.
7.
8.
9.

Длъжност

1. ………….
2. ………….
3. ………….
4. ………….
5. ………….
7.
8.
9.
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Потвърдил верността на вписаните данни: ……………………

Дата:……..............

Директор на ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Румяна Иванова
(подпис и печат)

Приложение към чл. 11, ал. 21 от ПД на ПДТГ
ПРАВИЛА
ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ПДТГ
„ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен училищен подход,
полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и
създаване на по-сигурна училищна среда.
І. Задължения на персонала
1. Училищен координационен съвет
•

Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво
училище.
Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни правила.

•

Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на
случаите на тормоз.

•

Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата.

•

Подпомага класните ръководители с материали, съдейства за организиране на
периодични обучения на учителите по темата за агресията, насилието и тормоза.

2. Класни ръководители
•

В началото на всяка учебна година провеждат съвместно с педагогическия съветник
анкетно проучване с учениците за случаите на тормоз в училище. Резултатите от
анкетите се предоставят на КС с цел оценка, обобщаване и изготвяне на годишен план
за противодействие на училищния тормоз.
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Провеждат превантивни занятия в часа на класа, свързани с тормоза и насилието

•

както в началото на годината и така и периодично през учебната година, като могат
да привличат различни специалисти (Детска педагогическа стая, МКБППМН и др.)
Организира учениците за приемане на правила, последици, ценности, имащи

•

отношение към проявите на насилие. Постери с приетите правила и последици се
поставят на видно място в класната стая.
•

Запознават и уточняват с учениците процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.

•

Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените
процедури и приетите правила и последици.

Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им.
• Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и
•

процедури. Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище.
3. Педагогически съветник
•

Участва в дейността на Училищния координационен съвет.

•

В началото на всяка учебна година разработва съвместно с класния ръководител
анкети, които учениците попълват с цел откриване на ученици склонни към агресия.

•

Извършва оценка на ситуациите на тормоз

в училище и я представя пред

Педагогически съвет
•

Участва в екипите за работа по случай и при нужда разработва програми за работа с
деца в риск..

•

Води и съхранява Дневник за случаите на тормоз, в който се документират
ситуациите, изискващи намесата на координационния съвет за противодействие на
училищния тормоз между ученици в ПДТГ.

4. Учители, които не са класни ръководители
•

Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно.
Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и
взаимопомощ.

•

Запознават се и използват установената система за информиране и съобщаване за
случаи на тормоз над ученици. изискват от учениците да ги прилагат.

5. Дежурни учители
•

Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство.
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•

Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на
дежурството им.

•

Оказват съдействие на охраната при установени от тях нарушения на ученици и
докладват на училищното ръководство

6. Непедагогически персонал
•

Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните
помещения, за които отговарят.

•

Познават основните принципи на действие и ги прилагат – правила, последствия,
протокол за реагиране на насилие.

•

Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител,
педагогически съветник, заместник-директор, директор.

ІІ. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие
1. Служителят, свидетел на случилото се или уведомен за него, се намесва
незабавно, за да преустанови проявата на насилие или друго травматично събитие.
2. Служителят, свидетел на случилото се или уведомен за него, сигнализира
незабавно медицинското лице в училище за установяване нуждата от намеса на
Бърза неотложна медицинска помощ. Медицинското лице извършва преглед и
сигнализира Бърза помощ при нужда, след което

описва състоянието,

интервенцията и причината за нея в медицинския журнал. При отсъствие на
медицинско лице и при непосредствена опасност за здравето и живота на
пострадал ученик се звъни на телефон 112.
ІІІ. Процедура за информиране и съобщаване на случаи.
1. Незабавно се сигнализира за случилото се:
1.1.

Директорът на училището и класният ръководител;

1.2.

Родителите /настойниците, попечителите, други лица, които полагат

грижи за ученика, пострадал от насилие или инцидент, както и на ученика, упражнил
такова.
1.3.

Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/.

Компетентна да предприеме мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на
ученика, това е адресът, на който той пребивава. В случай на по-голяма оперативност и
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спешност може да се сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на
училището по телефон, факс, електронна поща. До 24 часа от случилото се, сигналът до ДСП
се подава и писмено.
1.4.

При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално

подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на насилие
може да се подаде на Националната телефонна линия за деца 116 111 към Държавната
агенция за закрила на детето, която е с национално покритие, денонощна и безплатна.
1.5.
работник/

Органите на МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен

2. При нужда от Кризисна интервенция: В случай на травматично /кризисно/ събитие,
настъпило за група ученици, вследствие на участие или присъствие на инцидента или
упражнено насилие, водещо до риск от увреждане на физическото или психическо здраве, е
възможно да се сезира Държавната агенция за закрила на детето, с искане за провеждане на
кризисна интервенция. Кризисна интервенция може да се осъществи и от Министерството на
образованието и науката – от психолози от Националната мобилна група за психологическа
подкрепа, както и от психолози, работещи в социални услуги на територията на населеното
място, в което е ситуирано училището, с активното действие и съдействие на дирекция
„Социално подпомагане“, в качеството й на орган за закрила на детето на местно ниво.
ІV. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и
тормоз сред учениците.
Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в Дневник за случаите на
тормоз. Изготвя се протокол, към който се прилагат писмените обяснения на служители,
очевидци на случилото се, опис на хронологично предприетите действия и постигнати
резултати в опазване на физическото и психическо здраве на децата – участници в инцидента
и/или проявата на насилие. В случай на насилие задължително се предприемат и действия по
разработения алгоритъм към
Механизма за противодействие на училищния тормоз.

V. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инициденти и прояви на
насилие
1. Задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на заседение на
Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз, с участието на социални
работници от отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за анализ на
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случилото се и причините, които са го породили, както и планиране на мерки и действия,
изпълнението на които ще доведат до трайно намаляване на случаите на насилие между
ученици и върху тях, и до снижаване на броя на инцидентите.
2. При необходимост от допълнителна работа с ученик– жертва на насилие или
ученик, упражняващ насилие, се изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани
функции и дейности на екип, включващ педагогически съветник, класен ръководител,
родител и други специалисти при необходимост.
VІ. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от страна на
служител в училището
Директорът предприема незабавни действия за проверка на фактите и обстоятелствата по
случая, след което изготвя доклад за резултатите, който представя на вниманието на
началника на съответното регионално управление на образованието и на органите на МВР.

Приложение към чл. 77, ал. 8 от ПД на ПДТГ

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В
ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Вътрешноучилищната квалификационна дейност в ПДТГ се организира и
провежда в съответствие със Закон за предучилищното и училищното образование,
Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти и Стратегия за развитие на ПДТГ „Д.
Хадживасилев” за периода 2016-2020 г.
2. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти има за цел:
•

актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови
допълнителни компетентности, което осигурява съответствие с професионалния
профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия
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специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната,
регионалната, общинската и училищната политика;
•

реализирането на политиката на ПДТГ за осигуряване на напредък и подобряване на
образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и
консултиране;

•

удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в
съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на
възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и
кариерното му развитие;

•

създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане
на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;

•

повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на
педагогическия специалист.
Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си в

3.

рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични
часа годишно за всеки педагогически специалист.
Във

4.

формите

на вътрешноучилищна

квалификация

могат

да

участват

педагогически специалисти, които работят по трудов договор в ПДТГ.
ІІ.

ПЛАНИРАНЕ,

ОРГАНИЗАЦИЯ

И

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

НА

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Квалификационната дейност се организира и осъществява въз основа на

1.

разработен с участието на синдикалната организация на учителите и приет на заседание
на педагогическия съвет План за квалификационната дейност, който е неразделна част от
Годишен план за дейността на ПДТГ.
2.
Планирането на вътрешноучилищната квалификационна дейност се извършва
въз основа на:
•

приоритетите, определени в стратегията за развитие на ПДТГ;

•

проучване на потребностите от повишаване на квалификацията;

•

установяване на дефицитите за обучение и квалификация;

отчитане на

годишните средства за квалификация.
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Структури,

3.

дейност

осъществяващи

вътрешноучилищната

квалификационна

са методическите обединения на учителите по общообразователна

подготовка и по професионална подготовка.
Форми на вътрешноучилищна квалификация:

4.
•

работни срещи;

•

семинари;

•

практикуми;

•

тренинги;

•

споделяне на добри педагогически практики и иновативни педагогически
подходи;

•

открити уроци;

•

въвеждаща квалификация на новопостъпили в системата на предучилищното и
училищното образование или във връзка с промяна в нормативната уредба.
Вътрешноучилищната квалификация включва и обучения по програми на висши

5.

учебни заведения, специализирани обслужващи звена и обучителни организации, вписани
в Информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти. Те се се осъществяват въз основа на
сключен договор между ПДТГ и съответната обучаваща институция.
Ръководители на форми на вътрешноучилищна квалификация могат да бъдат:

6.
•

Директор;

•

Заместник-директор по учебната дейност;

•

Главен учител;

•
•

Старши учители;
Учители, придобили ПКС;

•

Педагогически съветник;

•

Лектори от обучаващите институции по т. 5.

ІІІ. ОТЧИТАНЕ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНАТА
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1.

За всяка форма на вътрешноучилищна квалификационна дейност в срок до три

дни от приключването ръководителят/отговорникът за нейното провеждане попълва Карта
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за отчитане на вътрешноинституционалната квалификационна дейност. Картата се
заверява от директора на училището.
Пакетът с пълната документация на всяка проведена вътрешна квалификационна

2.

форма се съхранява от директора на ПДТГ в папка и/или класьор за вътрешната
квалификация за съответната учебна година.
Мониторингът и контролът на училищно ниво се осъществяват чрез:

3.
•

тематични проверки, съгласно Плана за контролна дейност на директора и

заместникдиректора по учебната дейност;
•

анкетни проучвания за оценката на квалификационната дейност от страна на

учителите; за степента на удовлетвореност и приложимост на получените по време на
обученията знания и компетентности; за необходимост от обучения по конкретни
направления и теми;
•

срочни и годишни доклад-анализи за дейността на методическите обединения.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
1.Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна
година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ.
2.
Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на
училището.
3.

Финансирането на вътрешноучилищните квалификационни форми по програми

на висши учебни заведения, специализирани обслужващи звена и обучителни организации,
вписани в Информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти е въз основа на предварителен договор
между ПДТГ и съответната обучаваща институция.
4.

Разходите по процедурите за придобиване на професионално-квалификационни

степени се заплащат от кандидатите.
5.

Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в

рамките на бюджета на училището, средства от проекти и програми за квалификационна
дейност.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ:
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Предложените правила са разработени с участието на синдикалната организация на
учителите в ПДТГ.

Приложение към раздел ІІІ т.1 от Правила за организиране
и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация

КАРТА
за отчитане на вътрешноинституционална квалификация
за учебната …………… година

Тема на
квалификационната форма
/ наименование на
програмата за обучение

Организационна форма на
предлаганата
квалификация
Дата на провеждане
Място на провеждане
Време на провеждане в
академични часове и
минути

Начален час:
Краен час:
Общо времетраене на формата:

Работни материали

Компютърна презентация
Писмена разработка

 Работни листове
 Дидактически материали
Други:
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Място, където се
Класьор за вътрешноинституционална квалификация в ПДТГ ,,Д.
съхранява пакета
Хадживасилев” за …………… учебна година.
документация от
проведената квалификация
Ръководител / отговорник
за провеждането на
квалификационната форма
Участници – общ брой:

Трите имена на участвалия педагогически специалист/
длъжност

Подпис

1. ……………………………..

1.

2. ……………………………..

2.

3. ………………………………

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

Потвърдил верността на вписаните данни: ……………………

Дата:……..............

(подпис и печат)
Директор на ПДТГ ,,Д. Хадживасилев” Румяна Иванова
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Приложение към раздел ІІІ т.1 от Правила за организиране
и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
,,ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” СВИЩОВ

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги, най-учтиво Ви каним
вътрешноинституционална квалификация на тема:

да

присъствате

на

организираната

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Дата на провеждане: ……………..
Място на провеждане:…………………..
Час на провеждане: от ………….. до …………
Ръководител на квалификацията…………………………………….

ЗАПОЗНАТИ:

1. ………………………………….
2…………………………………….
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3…………………………………..
4…………………………………….
5……………………………………
6………………………………………..
7………………………………………
8…………………………………..
9……………………………………..
10…………………………………
11………………………………….
12……………………………………
13…………………………………..
14………………………………..
15…………………………………..
16…………………………………
17…………………………………
18………………………………….
19…………………………………
20……………………………………..
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Приложение към раздел ІІІ т.1 от Правила за организиране
и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация

Присъствен списък
на участниците във вътрешноинституционална квалификация на тема:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Дата на провеждане: ……………..

Място на провеждане:…………………..

Час на провеждане: от ………….. до …………
Ръководител на квалификацията…………………………………….
№
по
ред
1.

Име Фамилия

Длъжност

Учебен
предмет

Подпис

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Ръководител……………………………………
Приложение към раздел ІІІ т.1 от Правила за организиране и
провеждане на вътрешноинституционалната квалификация

СПРАВКА
за изразходваните финансови средства при провеждането на вътрешноинституционална
квалификация на тема:

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

І. Вътрешноинституционална квалификация се финансира:
1. За сметка на целевите средства по утвърдения бюджет на училището.
2. Финансови средства от участия в проекти.
3. Финансиране от МОН по национални програми.
4. Дарения от Фондация ,,Д.Хадживасилев.
5. Финансиране от ВУЗ
6. Финансиране от други обучаващи организации

ІІ. Размер на изразходените финансови средства………………………
В т.ч. за материали……………………….
за консумативи………………………

по

договор ……………………………….

Ръководител на квалификацията……………………………………… Главен
учител……………………………………..
ЗДУД…………………………………………………
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Приложение 1. към чл.3, ал.4 на ПД на ПДТГ
ПРОГРАМА
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И
ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Програмата е разработена въз основа на Закона за предучилищното и училищното
образование,

Наредба

№13/21.09.2016 г.

за гражданското,

здравното,

екологичното

и

интеркултурното образование

ІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели, основани на знания за
устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и умения и
готовност за отговорно гражданско поведение.
2. Развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и
за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.
3. Формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение, свързани с
познаване на екологичните закони, защитата, управлението и разумното използване на
природните ресурси, както и опазването на природната среда и на екологичното равновесие.
4. Формиране на позитивно отношение и толерантност към разнообразието във всички области
на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна
среда.
ІІІ. ФОРМИ ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И
ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
1.

Обучения в часа на класа.

2.

Дейности за последователно развитие на паралелката като общност.

3.

Ученическо представителство и самоуправление.

4.

Кариерно ориентиране и консултиране.

5.

Участие в клубове и проекти, насочени към формиране и практикуване на

граждански и социални умения.
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6.

Взаимодействие с институции и неправителствени организации.

ІV. ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ
1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие;
2. Толерантност и интеркултурен диалог;
3. Финансова и правна грамотност, в т.ч. избор на първо работно място;
4. Военно обучение и защита на родината;
5. Безопасност на движението по пътищата;
6. Защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;
7. Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;
8. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;
9. Превенция и противодействие на корупцията.
10. Електронно управление и медийната грамотност.

V. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Поддържане на традициите и ритуалите, свързани с:
• откриването и закриването на учебната година;
• официалното раздаване на дипломата за средно образование;
• награждаване на отличили се ученици и учители;
• честването на националния празник, на официалните празници, на дните на
национални герои и будители, на празника на патрона на училището;
• изпращане на завършилите зрелостници;
• срещи с алумни на ПДТГ;
2. Лекции, беседи, дискусии в часа на класа(включително и с гост-лектори), имащи за цел:
• запознаване с функционирането на държавните и публичните институции;
• формиране на финансова, административна и правна грамотност;
• превенция на социално значими заболявания и зависимости;
• формиране на умения за здравословен стил на живот и екологична култура;
• начална военна подготовка;
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• възпитаване на толерантност, уважение и зачитане на културната идентичност ,
умения и нагласи за конструктивни взаимодействия.
3. Организиране и /или участие в доброволчески дейности, благотворителни акции, кампании
за популяризиране и отстояване на обществено значими каузи.
4. Провеждане на екскурзии и походи до места, свързани с историческото минало и
културното наследство на страната ни.
5. Изготвяне на Правила за поведение в паралелката въз основа на Етичен кодекс на
училищната общност.
6. Популяризиране чрез училищния сайт и училищен вестник инициативите на училището,
постиженията и изявите на неговите възпитаници.
7. Професионално ориентиране и кариерно консултиране чрез:
• Участие в националните ученически състезания по счетоводство и „Най-добра
бизнес идея”
• Участие в национални ученически състезания по икономика, организирани от СА
„Д. А. Ценов”
• Отбелязване на Световната седмица на предприемачеството
• Регистрация и работа в учебно-тренировъчни фирми и участие в Панаир на УТФ
• Участие в Дни на кариерата, организирани от СА „Д. А. Ценов”
8. Дейности за обща подкрепа за личностно развитие, съгласно ДОС за приобщаващото
образование
9. Участие в проекти, насочени към формиране на граждански и социални умения и развитие
на младежкото лидерство.
10. Участие в извънкласни дейности по интереси – училищни клубове, чиято дейност развива
творческия потенциал на учениците, мотивира ги за положителна изява, формира умения
за работа в екип, за поемане на отговорност, за отстояване на позиции, за самостоятелно и
критично мислене.
VІ. ПЛАНИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМАТА
1. Дейностите по реализацията на програмата за подкрепа на гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование се планират в:
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1.1.Годишен план за дейността на ПДТГ
1.2. Годишен план за часа на класа
1.3. Годишни тематични план – графици на учителите
1.4. План за изграждане на паралелката като общност, зачитаща училищните правила,
традиции и утвърждаване на позитивни ценности
1.5. Програма за включване на родителите в живота на класа
1.6. План за провеждане на учебните часове по Безопасност на движението по пътищата
1.7. План-график за обучение на учениците за действие при бедствия, аварии, катастрофи,
пожари и злонамерен анонимен телефонен сигнал
1.8. Годишен план за работата на Координационния съвет за противодействие на училищния
тормоз между учениците в ПДТГ
1.9. Годишен план на Център за кариерно ориентиране и предприемачество (ЦКОП)
1.10. Годишни планове на психолого-педагогическите консултативни екипи на паралелките
2. Координирането

и организацията на дейностите по реализиране на програмата се

осъществяват от определените със заповеди на директора целеви структурни звена:
2.1. Методическо обединение на учителите по общообразователна подготовка – оказва
методическа подкрепа за осъществяване на образователно-възпитателен процес, насочен
към формиране на общочовешки ценности, умения за гражданско поведение, за
здравословен стил на живот, екологична култура и знания за различните измерения на
културните идентичности чрез учебното съдържание, включено в общообразователната
подготовка. Популяризира, мотивира и организира участието на учениците в инициативи,
кампании, конкурси с тематика, свързана с екологията и опазване на природните ресурси,
възпитаващи ценности и нагласи за активна гражданска позиция и социално поведение.
2.2. Методическо обединение на учителите по професионална подготовка - организира и
осъществява дейности за професионалното ориентиране и консултиране, за формиране на
умения за предприемачество, за планиране на собственото развитие, за рационално
използване на ресурси, инициативност, самостоятелност.
2.3. Екипи за интегративно и практически ориентирано обучение – осъществяват дейности за
формиране

на

социални,

организаторски,

комуникативни

умения

чрез
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проблемноориентирани познавателни дейности за запознаване с избраната професия,
работа в учебно-тренировъчни фирми и участие в националните ученически състезания по
професии.
2.4. Център за кариерно ориентиране и предприемачество – чрез дейността на оперативните
си екипи създава условия за развиване на личностния потенциал на учениците; осигурява
възпитание в предприемачество, готовност за самоусъвършенстване през целия живот и
гражданско съзнание; осъществява професионално/кариерно ориентиране и консултиране;
формира социални, граждански и културни умения в процеса на взаимодействие с
работодателите
2.5. Комисия на класните ръководители – координира и организира дейностите за гражданско,
здравно, екологично и интеркултурно образование в часа на класа; дейностите за
изграждане на паралелката като общност; включването на родителите в живота на класа;
подпомагане на ученическото самоуправление; участие на учениците в благотворителни
акции и кампании в подкрепа на общозначими каузи; превенция на тероризма и действие
при терористична заплаха.
2.6. Комисия по подготовка на общоучилищни празници -

организира и координира

дейностите, свързани с утвърдените училищни ритуали, чествания, празници, отбелязване
на събития от календара на световните, европейските, националните общинските
професионалните и културните дати и празници.
2.7. Комисия по съхраняване паметта на училището – организира дейности, насочени към
приобщаване на учениците към традициите и ценностите на ПДТГ, към възпитаване на
гордост и отговорност за съхраняване и издигане на авторитета на училището.
2.8. Комисия за културен обмен и разработване на проекти по национални и международни
програми – координира дейностите по разработване и реализация на проекти, свързани с
практикуване на социални и граждански умения и развитие на младежко лидерство.
2.9. Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз – координира
дейностите, насочени към превенция на насилието, агресията и тормоза чрез формиране на
нагласи и социални умения, недопускащи насилие - емпатия, толерантност и уважение към
различията, решаване на конфликти и др.
2.10.

Психолого-педагогически

консултативни

екипи

на

паралелките

-

подпомагат

взаимодействието между партниращите общности – ученици, учители и родители като
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организират и/или извършват индивидуални и групови консултации, диагностика,
обучения и тренинги за създаване на позитивна среда, отношения на доверие толерантност,
уважение, за изграждане на автономни личности с позитивна ценностна система, зачитащи
реда, дисциплината, с умения за работа в екип.
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
1.

Програмата

за

реализиране

на

гражданското,

здравното,

екологичното

и

интеркултурното образование се приема на заседание на педагогическия съвет и е част от
Правилник за дейността на ПДТГ.
2.

Дейността се отчита ежегодно на заседание на педагогическия съвет в края на учебната

година от председателите на съответните целеви структурни звена по VІ, т. 2.
3.

Актуализация на програмата се извършва при промяна в нормативната уредба и по

необходимост.

Приложение към чл.11, ал. 22 на от ПД на ПДТГ
СИСТЕМА
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ
ЛИЦА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Системата е разработена в изпълнение на т. 3 от Междуинституционален план за действие
за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции и въз
основа на:
1. Закон за предучилищното и училищното образование
2. Наредба за приобщаващото образование
3. Наредба

№

13/21.09.2016

г.

за

гражданското,

здравното,

екологичното

и

интеркултурното образование
4. Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
5. Правилник за дейността на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”
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6. Писмо изх. №16-00-62/25.10.2016 г. на Министерство на здравеопазването относно
въвеждане в практиката на изисквания при издаване на медицински бележки на ученици
7. Заповед № РД09-1722/27.02.2017 г. на министъра на образованието и науката и Писмо
на началника на РУО-В. Търново (изх. № РД01-15/02.03.2017 г.) с указания за действия
при възникнали инциденти, пътно-транспортни произшествия, аварии и злополуки с
ученици, педагогически специалисти и /или непедагогически персонал.

ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ
Осъществяване

на

ефективна

комуникация,

координация

и

взаимодействие

между

заинтересованите страни за поддържане на сигурна среда за образователно-възпитателния процес
в ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.
ІІІ. ОБЛАСТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1. Мониторинг върху здравния статус на учениците Дейности:
1.1. В началото на учебната година класните ръководители изискват от родителите
информация за личния лекар на учениците - име, адрес на практиката, телефонен номер и
вписват данните в дневника на класа. При промяна на личния лекар ученикът или негов
родител уведомяват класния ръководител.
1.2. В началото на всяка учебна година личният лекар издава лична здравнопрофилактична карта за актуалното здравно състояние на ученика, която той предоставя
на медицинското лице в училище.
1.3. Медицинското лице в училище изготвя доклад-анализ за здравословното състояние на
учениците, който се приема на заседание на педагогическия съвет.
1.4. Класните ръководители актуализират информацията за здравословното състояние на
учениците в Индивидуална карта за оценка на риска от отпадане.
1.5. При тежко инфекциозно заболяване на ученик родителите задължително уведомяват
училищното ръководство.
1.6. В условия на предепидемиологична или епидемиологична обстановка училището
предоставя на РЗИ информация за заболяваемостта на учениците.
2.

Превенция на инциденти, травми и злополуки в училище Дейности:
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2.1. В началото на учебната година на обща родителска среща и в часа на класа родителите
и учениците се запознават с Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на възпитание, обучение и труд в ПДТГ.
2.2. Провеждане на начален, периодични и извънредни инструктажи за безопасност.
2.3. Изпълнение на План за осигуряване на нормален учебен процес в зимни условия, приет
на заседание на педагогическия съвет.
2.4. В началото на учебната година педагогическите специалисти и непедагогическият
персонал се запознават с Инструктаж относно задължително консултиране и начин на
взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент. За проведения инструктаж се
изготвя протокол.
3.

Здравно образование и формиране на умения за създаване или поддържане на
здравословен стил на живот и за поведение, благоприятстващо здравето.
Дейности:
3.1. Планиране и провеждане в час на класа здравни беседи и лекции, включително с
участието на медицинско лице.
3.2. Организиране на информационни кампании по повод социално значими заболявания и
зависимости.
3.3. Провеждане на поне едно практическо обучение за действията на учители, ученици и
медицинско лице при възникване на екстремна ситуация, изискваща оказване на
помощ на пострадал и намесата на лекар.

4.

Документиране и контрол на отсъствията от училище по здравословни причини.
Дейности:
4.1. При отсъствие по медицински причини ученикът представя медицински документ,
издаден от личен лекар, лекар в лечебно заведение за първична или специализирана
медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на
лечебно заведение, издадена в съответствие с писмо изх. №16-00-62/25.10.2016 г. на
Министерство на здравеопазването относно въвеждане в практиката на изисквания при
издаване на медицински бележки на ученици.
4.2. Родителят/лицето, което полага грижи за ученика, потвърждава достоверността на
причината писмено.
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4.3. При съмнения относно достоверността на издадената медицинска бележка класният
ръководител или медицинското лице в училище установява връзка с лекаря, издал
медицинската бележка.
4.4. Медицинските документи се представят на класния ръководител в деня на явяване на
училище, регистрират се в Регистър на медицинските бележки и се съхраняват от
класния ръководител.
4.5. Класният ръководител вписва представените медицински бележки в регистър за
извинителни документи за освобождаване на учениците от учебни занятия. Регистърът
и извинителните документи се съхраняват от класния ръководител. Информацията се
вписва в регистъра по време на графика за ДДКР.
5.

Действия при възникнали инциденти, произшествия и злополуки с ученици, ученици
жертви на насилие.
Дейности:
5.1. При инцидент с ученици, при който е възникнала нужда от медицинска помощ,
незабавно се търси съдействието на медицинското лице в училище, а при отсъствие на
медицинско лице – на „Спешна помощ“, при спазване на указанията за подаване на
информация на тел. 112. Едновременно с това се информират и родителите на ученика.
5.2. Учителите задължително уведомяват медицинското лице в училище и родителите в
следните случаи:
• при видимо неразположение на ученика в училище по време на учебен час или
междучасие, независимо дали ученика има конкретни оплаквания или търси помощ
от учителя;
• при инцидент с ученик;
• ако ученик е станал жертва на насилие или свидетел на насилие;
• ако забележи отклонение от обичайното поведение на ученика или проява на
агресия от негова страна.
5.3. Ученикът задължително се обръща към медицинското лице в училище, а при отсъствие
на медицинско лица – към учителите и личния лекар в следните случаи:
• ако не се почувства добре в училище или вкъщи;
• ако е станал жертва на насилие или свидетел на насилие;
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• ако има някакви оплаквания, които не са обичайни или някаква промяна във
физическото развитие го притеснява.
• ако друг ученик е споделил, че е бил жертва на насилие или не се чувства добре.
5.4. При възникнали инцидент, пътно-транспортни произшествия, аварии и злополуки с
ученици, педагогически специалисти и/или непедагогически персонал се уведомява
директорът на училището, който в срок до един час от узнаването подава първоначална
информация до началника на РУО-В. Търново относно часа и мястото на събитието,
има ли пострадали и какво е тяхното състояние, уведомени ли са родителите на
учениците, близките на пострадалите, компетентните органи – МВР, Спешна помощ,
кмет на населеното място.
5.5.След изясняване на фактите и обстоятелствата, в срок до двадесет и четири часа,
директорът на училището изпраща до началника на РУО писмен доклад, съдържащ
информация за състоянието на пострадалите.
Настоящият документ се помества в електронния сайт на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”
и на информационно табло в училището. Със съдържанието му се запознават родителите,
учениците и педагогическите специалисти. Чрез предоставяне на копие, с него се запознават и
личните лекари на учениците.

Приложение към чл. 11, ал.1 от ПД на ПДТГ

ПРАВИЛА
за организация на охраната и пропускателния
режим чрез използване на технически и човешки ресурси
на ПДТГ „Д. Хадживасилев” - Свищов
Чл. 1. С тези правила се регламентира общият ред, сигурността, охраната и
организацията на пропускателния режим на работещите, учащите и посетителите в сградата на
ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов.
Чл. 2. Основната цел на тези правила е да създаде условия за нормална работна обстановка,
опазване имуществото в ПДТГ „Д. Хадживасилев” - Свищов като осигури максимална сигурност
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на служителите, учителите, учениците и гражданите, посещаващи сградата на ПДТГ „Д.
Хадживасилев” - Свищов.
Чл. 3. (1) Документите, осигуряващи достъп до сградата на ПДТГ „Д. Хадживасилев” Свищов са:
1. лична безконтактна карта за системата за „Контрол на достъпа” на служителите,
учителите, учениците;
2. временна безконтактна карта за системата за „Контрол на достъпа” на гражданите,
посещаващи сградата на ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов;
(2). електронните карти по ал.1, т.1 се съхраняват и предоставят от счетоводителя-касиер, а по
ал.1, т.2 от портиера.
(3). На всеки служител, учител и ученик се издава лична безконтактна карта за системата за
„Контрол на достъпа ”.
Чл. 4. Личната безконтактна карта за системата за „Контрол на достъпа”

осигурява

възможност на служителите, учителите и учениците на ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов да
пребивават в сградата от 7.00 ч. до 19,30 ч. в учебни дни.
Чл. 5. Личната безконтактна карта е персонална за служителите, учителите и учениците на
ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов и не може да се преотстъпва и ползва от други лица.
Чл. 6. За опазване живота и здравето на учениците в ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов се
осигурява охрана и пропускателен режим в сградата чрез дежурства на портиер, система за
“Контрол на достъпа”, охранителна система за видеонаблюдение, сигнално – известителна и
пожарно - известителна системи и паник бутон.
Чл.7. Пропускането на всички служители, учители и ученици на ПДТГ „Д. Хадживасилев”
– Свищов се осъществява през централния вход на сградата, след полагане за сканиране от
магнитния четец на лична безконтактна карта.
Чл.8. Пропускането на посетители в работно време се осъществява само след уговорена
среща и потвърждение от служителя, при когото отиват, но не по-късно от 17, 30 часа.

Чл.9. На гражданите, осъществяващи посещение за срещи със служители от ПДТГ „Д.
Хадживасилев” – Свищов, се издава временна безконтактна карта срещу представен документ за
самоличност. Данните по чл.14 се вписват в книга за посетители.
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Чл.10. При напускане на сградата, гражданите връщат обратно временните безконтактни
карти на портиера.

Чл.11. (1) Не се допускат в сградата външни лица в извънработно време, освен в случаите
на неотложни дейности и след писмено разрешение на директора на ПДТГ „Д. Хадживасилев” –
Свищов
(2) Портиера записва данните на посетителя в дневника за посещения, името на
служителя, при когото отива или който ще го придружава от влизане до напускане на сградата,
след което издава временна безконтактна карта.
Чл.12. Не се допускат в сградата лица в нетрезво състояние, лица във висока отрицателна
емоционална възбуда (афект), съмнително поведение и в неприлично облекло. В случай че тези
лица откажат да напуснат сградата, предизвикват скандал или проявяват агресия, се сигнализира
полицията на тел.112, като за това незабавно се уведомява и ръководството на ПДТГ „Д.
Хадживасилев” – Свищов

Чл.13. В сградата на ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов не се допускат лица със
съмнителен багаж, без той да бъде прегледан от портиера.

Чл.14. Портиерът води “ Книга за посетители”, в която се вписват: трите имена и № на
личната карта на посетителя, час на влизане и излизане и служителят, при който е на посещение.
Чл.15. (1) При извършване на ремонтни или други спомагателни дейности в сградата,
достъпът на лицата, заети с тези дейности, се разрешава само след разрешение на директора на
ПДТГ „Д. Хадживасилев” - Свищов, след писмено искане.
(2) В искането се посочват:
1. Обектът или мястото, до които е разрешен достъпът;
2. Дата и времетраене ( от – до) на разрешения достъп;
3. Кратко описание на дейностите, които ще се извършват;
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4. Наименование на организацията (фирмата),

чиито

представители ще

извършват дейността, както и данните по чл. 14 на лицата, които ще влизат и пребивават
в сградата;
5. Име и длъжност на служителя, който ще ги придружава за времето на
пребиваването им в сградата на ПДТГ „Д. Хадживасилев” - Свищов
Чл.16. Служителите, учителите и учениците са длъжни да пазят личните си безконтактни
карти и да не ги предоставят на други лица.
Чл.17. При преотстъпване на личната безконтактна карта, от което са произлезли вреди за
ПДТГ „Д. Хадживасилев” - Свищов, виновният за това служител, учител или ученик носи
съответната отговорност.
Чл.18. При изгубване, кражба или унищожаване на личната безконтактна карта,
притежателят й е длъжен незабавно писмено да уведоми счетоводителя-касиер.
Чл.19. Изгубена или унищожена лична безконтактна карта от системата за „Контрол на
достъпа” в сградата на ПДТГ „ Д. Хадживасилев” - Свищов се издава повторно след подаване на
писмена докладна записка до директора от служителя, учителя или ученика изгубил или
унищожил картата.
Чл.20. Правото на достъп в сградата се прекратява в случай, че служителят или учителят е
прекратил трудовото си правоотношение с ПДТГ „Д.Хадживасилев” - Свищов., а ученикът е
приключил своето обучение, независимо от причините за това.
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Приложение към чл. 84, ал.1, т. 4 от ПД на ПДТГ
ДО
Г-Н/Г-ЖА …………………………………………
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ……… КЛАС
В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”
СВИЩОВ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ ...........................................................................................................................................
тел....................................................... родител/настойник
на............................................................................................................
ученик/чка от ................... клас
ОТНОСНО: Извиняване на отсъствия съгласно чл.84, ал.1, т.4 от ПД на ПДТГ „Димитър
Хадживасилев”

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ,
На основание чл. 84, ал.1, т.4 от ПД на ПДТГ заявявам, че ………………….……..............................
......................................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия на ученика/чката)

ще отсъства от учебни часове от ………………до ………………..20…. г. поради следните
причини:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………
Моля да бъдат извинени отсъствията на горепосочените дати.
С уважение: ……………………………….
(подпис)
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Приложение към чл. 84, ал.1, т. 5 от ПД на ПДТГ
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”
СВИЩОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ …………………………………………………………………………..…… тел.
...............................................................
родител/настойник на ...........................................................................................
ученик/чка от ................... клас

ОТНОСНО: Разрешение за отсъствие от учебни часове

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На основание чл.84, ал.1, т.5 от ПД на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” заявявам молбата си да
бъде

разрешено

отсъствие

от

учебни

часове

на

ученика/чката

……………….……………….......................
……………………………………………………… от ……….. до ……….. 201… г. поради следните
причини: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………

С уважение: ……………………………….
(подпис)
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Приложение към чл.97, ал.1 от ПД на ПДТГ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ”ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“
гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” № 11, тел.: 0631/643 55 , е–mail: dtg.svishtov@gmail.com
_______________________________________________________________________________________
Изх. №

/……….......... 20…. г.

ДО
Г- н/жа ………………………………..
Адрес: …………………………………..
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
по чл. 204, ал. 1 от ЗПУО за откриване на процедура по налагане на санкция на ученик
Уважаеми/а господин /госпожо …………………………………,
На основание чл. 204, ал.1 от ЗПУО и чл. 64, ал.1 от Наредба за приобщаващото образование
уведомявам, че

ученикът/ученичката

Ви

…………………………………………….. от ……….. клас за

учебната 20…./20….. година, е допуснал/а нарушения на чл. …………….. от Правилник за дейността на
ПДТГ „Д.
Хадживасилев”, изразяващи се в следното:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
На основание чл. 199, ал. 1, т. ...... от ЗПУО на ученика/чката ще бъде предприета процедура по налагане
на санкция по реда на чл……., ал.1, т. …… от ПД на ПДТГ –
„....................................................................................................................................................”.
За изясняване на фактите и обстоятелствата ще бъде извършено изслушване на ученика/чката на
………….20….. г., от ……………….. ч. в кабинета на директора на ПДТГ. Имате право да присъствате на
изслушването и да изразите мнение.
Съгласно чл.204, ал.2 от ЗПУО, в процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се
представлява от родителя си или от упълномощено от него лице, а непълнолетният ученик извършва
всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

Изготвил:
Класен ръководител: .....................

Съгласувал:
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(…………………)

Координатор за организиране и координиране на процеса
на осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за
личностно развитие на учениците: ………………..
(...........................)

РУМЯНА ИВАНОВА
Директор на ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов

Приложение към чл.97, ал. 7 от ПД на ПДТГ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ”ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“
гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” № 11, тел.: 0631/643 55 , е–mail: dtg.svishtov@gmail.com
_______________________________________________________________________________________

Изх.№ .............../ ................... .20…. г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
ОТДЕЛ “ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО”
СВИЩОВ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
по чл. 204 (1) от ЗПУО, чл. 64 (1) от Наредба за приобщаващото образование и чл.
97 (7) от ПД на ПДТГ

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 204, ал.1 от ЗПУО и чл. 64, ал.1 от Наредба за приобщаващото образование Ви
уведомявам, че ученикът/ученичката …………………………………………….. от ……….. клас за
учебната 20…../20…… година, е допуснал/а нарушения на чл. …………….. от Правилник за
дейността на ПДТГ „Д. Хадживасилев”, изразяващи се в следното:
…………………………………………………………………………………………………………….
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На основание чл. 199, ал. 1, т. ...... от ЗПУО на ученика/чката ще бъде предприета процедура по
налагане на санкция по реда на чл……., ал.1, т. …… от ПД на ПДТГ –
„....................................................................................................................................................”.
За изясняване на фактите и обстоятелствата ще бъде извършено изслушване на
ученика/чката на ………….20…. г., от ……………….. ч. в кабинета на директора на ПДТГ.

Изготвил:
Класен ръководител: .....................
(Име, фамилия, подпис)

Съгласувал:
Координатор за организиране и координиране на
процеса на осигуряване на общата и допълнителна
подкрепа за личностно развитие на учениците:
………………..
(Име, фамилия, подпис)

РУМЯНА ИВАНОВА

Директор на ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов

Приложение 1. към чл.97, ал. 5 от ПД на ПДТГ

ДЕКЛАРАЦИЯ
От ……………………………………………………………………………………………………
(трите имена на родителя/настойника)

Адрес: ……………………………………………………………………………………………….
Тел. ………………………………………………………………, e-mail …………………………

Декларирам, че съм уведомен/а за открита процедура за налагане на санкция, тъй като
синът/дъщеря ми …………………………………………………………………….......................... е
нарушил/а чл. ……………. от Правилник за дейността на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.
Информиран/а съм за правото ми да присъствам на изслушването пред директора на ПДТГ.
Заявявам съгласието си синът/дъщеря ми да извършва лично дейностите по процедурата за
налагане на санкцията.

Дата: .................................

Родител/настойник: …………..
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Приложение 2 към чл. 97, ал. 5 от ПД на ПДТГ

ДЕКЛАРАЦИЯ
От ……………………………………………………………………………………………………
(трите имена на родителя/настойника)

Адрес: ……………………………………………………………………………………………….
Тел. ………………………………………………………………, e-mail …………………………

Декларирам, че съм уведомен/а за открита процедура за налагане на санкция, тъй като
синът/дъщеря/(повереният/та) ми ………………………………………………………………… е
нарушил/а чл. ……………. от Правилник за дейността на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.
Информиран/а съм за правото ми да присъствам на изслушването пред директора на ПДТГ.
Упълномощавам

………………………………………………………………………….......

да ме представлява в процедурата за налагане на санкция на сина/дъщеря ми.

Дата: …………………………

Родител/настойник: …………..

Приложение1 към чл. 97, ал. 2 от ПД на ПДТГ
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПДТГ “Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ”
СВИЩОВ

ДОКЛАД
от

…………………………………………………………………………………………………………,

класен ръководител на ………… клас за учебната 20…../20…… година.
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ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На основание чл. 199, ал.1, т. 1от ЗПУО и чл. …….., ал.1, т.1 от ПД на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" –
гр.
Свищов
ПРЕДЛАГАМ
На ученика/чката: …………………………………, роден/а на: ……………….г., да бъде наложена
санкция „ЗАБЕЛЕЖКА”. Срок на санкцията – до края на учебната година
Мотиви: ……………………………………………………………………………………………………..
(Описва се нарушението на ПД на ПДТГ,извършено от ученика)
Осъществени дейности за подкрепа и мотивация за преодоляване на проблемно поведение:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Причини за липсата на положителен резултат: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Родителят е уведомен за предприемане на процедура по налагане на санкцията и правото си да
присъства на изслушването от директора чрез уведомително писмо № ........................ .
За изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението, директорът е изслушал
ученика/чката на ................................ 20….. г.
Класен ръководител: .....................

Координатор за организиране и координиране на
процеса на осигуряване на общата и допълнителна
подкрепа за личностно развитие на учениците:
............................................
(Име, фамилия, подпис)

Педагогически съветник: ......................................
(Име, фамилия, подпис)
Директор: ........................
(Румяна Иванова)
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Приложение 2. към чл.97, ал.2 от ПД на ПДТГ
ДО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
НА ПДТГ “Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ”
СВИЩОВ

ДОКЛАД

от ………………………………………………………………………………………….
класен ръководител на ……… клас, специалност “……………………………………………”

ОТНОСНО: Нарушение на ПД на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” Свищов, извършено от
ученик/чка от .......... клас

На основание чл. 65 (5) от Наредба за приобщаващото образование и чл. 97 (2) от ПД на
ПДТГ „Димитър Хадживасилев” Свищов,

Д О К Л А Д В А М:
Ученикът/чката ………………………………………………………………. от ……… клас,
специалност “……………………………………………….” е допуснал/а нарушение на чл.83 (1),
т....... от ПД на ПДТГ „Д. Хадживасилев”, изразяващо се в следното:
………………………………………………………………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Описва се нарушението на ПД на ПДТГ,извършено от ученика/чката)

Предприети мерки и дейности за мотивация на ученика/чката и за преодоляване на
проблемно поведение, съгласно чл. 45 от Наредба за приобщаващото образование и чл. 91, ал.5 от
ПД на ПДТГ :
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
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Причини за липсата на положителен резултат: …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Във връзка с изпълнение на процедурата по налагане на санкция на ученика/чката

е

предприето следното:
1. За откриване на процедура по налагане на санкция е изпратено уведомително писмо до
родител на постоянен адрес с изх. № ……/……….. 20… г.
2. Изпратено е уведомително писмо до Дирекция “Социално подпомагане” с изх. №
…/……....20…..г. за присъствие на негов представител на изслушването с оглед защита на правата
и интересите на ученика.
3. За изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението, директорът е изслушал
ученика/чката на ................................ 20… г. в присъствието на:
•

............................................................................. – класен ръководител

•

.............................................................................. – педагогически съветник

•

..............................................................................
организиране
и

-

координатор за

координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за личностно
развитие на учениците
•

.................................................................................................................................................

Въз основа на гореизложеното:

ПРЕДЛАГАМ
на Педагогическия съвет да предложи на Директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” гр.
Свищов, на ученика/чката ………………………………….................. да бъде наложена санкция
„......................................................................................................................................”на

основание

чл.199 ал.1, т………….. от ЗПУО и чл……….. ал.1 т……….. от ПД на ПДТГ.
Срок на санкцията: до края на учебната година.
ДОКЛАДЧИК: ……………………………….

.................

(Име, фамилия, подпис)
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Приложение към чл. 129, ал. 2, т. 1.3. от ПД на ПДТГ

ПРОЦЕДУРА
ПО ПРИСЪЖДАНЕ НА ГРАМОТА „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА”
Грамотата „Ученик на годината” се присъжда на ученици от ПДТГ „Димитър
Хадживасилев” в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост. Чрез нея се цели популяризиране сред обществеността на техните постижения, талант
и граждански принос.

І. Условия за номиниране за грамота „Ученик на годината”
1.

Право да бъдат номинирани имат ученици от VІІІ до ХІІ клас, които нямат наложени

санкции за нарушения на Правилник за дейността на ПДТГ за периода на номиниране.
2.

Грамотата „Ученик на годината” се присъжда по следните критерии:
• участие и награди в изяви под името на ПДТГ"Димитър Хадживасилев"
/олимпиади, конкурси, научни и спортни състезания на областно и национално
ниво/;
• участие в разработване и/или реализация на проекти на училищно, национално и
международно ниво;
• обогатяване на учебната и МТБ на училището;
• участие в благотворителни кампании и доброволческа дейност;
• активно включване в училищния живот, инициативност и творчество;
• състояние на успеха и дисциплината;
• добронамерено и толерантно отношение във взаимоотношенията с ученици и
учители. 3. Критериите трябва да са изпълнени в периода, за който се номинират
кандидатите – от 01.05.

на предходната календарна година до 30.04. на текущата календарна година.

ІІ. Ред за номиниране и присъждане на грамотата
1.

Номинирането се извършва всяка година до 05 май.
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2.

Условията, редът и критериите се обявяват на електронното табло и в сайта на ПДТГ.

3.

Предложенията за номиниране се правят в писмен вид до директора на училището от

педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по интереси с
ученици, от родители, представители на учениците или от лицата, които полагат грижи за
учениците, от ученици в ПДТГ, училищно настоятелство, от други лица и организации.
4.

Предложенията трябва да съдържат:
• трите имена на ученика;
• класа,в който се обучава;
• мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на ученика
в подкрепа на направеното предложение;
• получени отличия - грамоти, сертификати, медали, благодарствени писма (по
възможност се представят копия на документите).

5.

Директорът определя със заповед комисия, която в двудневен срок разглежда всички

постъпили предложения и с протокол изготвя предложение за връчване на грамотата, което
се обсъжда на заседание на педагогическия съвет. В състава на комисията участва и
председателят на училищния ученически съвет.
6.

Директорът, въз основа на решението на педагогическия съвет, със заповед определя

ученика, който се удостоява с грамотата.
7.

Грамотата се връчва на тържеството за изпращане на абитуриентите.

174

Приложение към чл.37, ал. 20 от ПД на
ПДТГ „Димитър Хадживасилев”

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ
ПЪТУВАНИЯ
Чл.1 В ПДТГ „Димитър Хадживасилев” ученическите пътувания се организират при спазване на
действащите нормативни и административни актове: Наредба № 10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование (чл. 15), Наредба за детските и ученическите туристически
пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и
училищното образование (Раздел V), Раздел VI. “Осигуряването на безопасен обществен превоз
на децата и учениците” от утвърдената със заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. Система за
организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП в системата
на предучилищното и училищното образование.
Чл.2 ал.1 /Главният счетоводител отговаря за определяне на критерии при подбор на изпълнител
на туристически дейности и /или организиран транспорт на ученици , които гарантират
безопасност при спазване на изискванията за цената на услугата.
ал.2/ ПДТГ „Димитър Хадживасилев” допуска превоз на ученици с превозни средства с
максимална допустима възраст – произведени за европейския пазар след 2005 година, отговарящи
на изискванията на Директива 2001/85/ЕО.
ал.2/ Главният счетоводител отговаря при подготовка и публикуване на обществените поръчки за
спазване на разпоредбите на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз
на пътници и товари и разпоредбите на Наредба № 33 от 03.11.1999 за обществен превоз на
пътници и товари на територията на Р. България.
Чл.3 С цел обезпечаване на безопасността на ученическите пътувания счетоводител касиера,
определен за отговорно лице по ЗБУТ:
ал.1 Преди всяко пътуване проследява наличието на Уведомление за бъдещ превоз на деца и / или
ученици съгласно чл. 68 и чл.68а на Наредба № 33 от 03.11.1999 за обществен превоз на пътници
и товари на територията на Р. България, надлежно получено от Изпълнителна Агенция
“Автомобилна администрация”.
ал. 2 Когато превозът на деца и / или ученици се извършва извън територията на Р. България,
следи за спазване на изискванията на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен
автомобилен превоз на пътници и товари и по – точно изискванията на чл. 55а и на чл. 57 от
Наредбата;
ал. 3 Следи за наличен списък на оборудването на автобусите, който включва всички пасивни и
активни мерки за безопасност на превозното средство (включително предпазни колани на всички
седалки с възможност за адаптирането им спрямо възрастта на превозваните деца,
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видеорегистратори, въздушни възглавници, система за блокиране на двигателя при наличие на
алкохол в кръвта на водача над законно допустимата норма и др.);
ал. 4 Следи за наличен документ за годността на водача да шофира, включително наличие на
правоспособност и квалификация, както и потвърдена кондиция за упражняване на водаческа
дейност във всеки един ден от пътуването, включително и с цел предотвратяване на управление на
превозното средство под въздействието а алкохол. За целта може да се изисква, превозното
средство да бъде оборудвано със система за блокиране на двигателя при наличие на алкохол в
кръвта на водача над законно допустимата норма;
ал. 5 Следи за всички необходими документи, свързани с легитимното и изрядно осъществяване
на пътуването, включително списък, съдържащ контактни лица и телефонни номера за всеки
ученик, участващ в пътуването.
Чл.4. Отговорно лице по ЗБУТ - счетоводител-касиера:
ал.1/ подготвя инструктаж,който се утвърждава от директора и инструктира определеното
отговорно лице/а за ръководител/и или придружител/и на ученическото пътуване по отношение
на предприемане на превантивни мерки за безопасност по време на пътуването, реакция при
настъпило пътно-транспортно произшествие, готовност за аварийни ситуации, оказване на първа
помощ.
ал2/
обезпечава
осъществяване
на
специален
инструктаж
от
страна
на
ръководителите/придружителите за пътуващите ученици непосредствено преди отпътуването по
отношение на безопасност на движение по пътищата за времето на пътуване – от настаняване в
превозното средство до напускането му.
Чл.5. Определените от директора отговорни лица/придружители осъществяват непрекъснат
контрол по отношение на спазването от страна на учениците на мерките за безопасност по време
на пътуването, в т.ч. използването на предпазни и обезопасителни средства.
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Приложение към чл.73, т. 17 от ПД на
ПДТГ „Димитър Хадживасилев”
Модел за изготвяне на тематичен план - график за
изпълнение на ДОС за учебно съдържание по
учебен предмет
Поредна
учебна
седмица

№ по ред
на тема

тема

Дата

Бележки

Годишният тематичен план - график за изпълнение на ДОС за учебно съдържание е изготвен на
основание учебна програма на МОН по ……………………………………………… от ………………… г.

Изготвил: …………………………….. …………..
/име, фамилия, подпис/
………………………………………………………
/длъжност/
ДИРЕКТОР: Румяна Иванова …………….
Указания:
Поредна седмица се отбелязва с римско число /І, ІІ, ІІІ ……./, а не с календарно време;
• Когато един Годишен тематичен план – график ще се използва за две групи или повече
класове: в колона дата да се посочи клас и/или група;
•

Когато учебната програма е одобрена от РУО или от Директор: в текста след
таблицата с темите се посочва от кого е одобрена.
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Приложение към чл. 14, ал. 6 от ПД на ПДТГ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ”ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“
гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” № 11, тел.: 0631/643 55, е–mail: dtg.svishtov@gmail.com

ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ОЕСР)
В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ в условията на COVID 19

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите правила се въвеждат на основание на разпоредби от Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
(ДВ, бр. 73 от 2016 г.), издадена от министъра на образованието и науката, обн. в ДВ. бр.85 от 2
октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.
2. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове,
самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
2.1. Обучението по т. 2 се осъществява синхронно, а при невъзможност – несинхронно.
2.2. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове
включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика.
2.3. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове
включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.
3. В случаите по т. 2.2. и 2.3. текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото
оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в
електронна среда индивидуално или в група.
4. Учебното време в дистанционните учебни часове включва времето за провеждане на урок в
електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или извън урока.
4.1. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при
синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава четиридесет
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минути.
4.2. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните
учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.
5. Последователни учебни часове с почивка между тях може да се организират по решение на
педагогическия съвет на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и като временна мярка, но за не повече
от два учебни часа, с цел осигуряване на почивка по различно време на учениците от различните
паралелки и за ограничаване на контактите и струпването между тях.
6. Дневното разписание на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ може да се промени при синхронно
обучение от разстояние в електронна среда.
6.1. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове
следват утвърденото седмично разписание.
6.2. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда своевременно се оповестява на
електронната страница на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ изготвения от ЗДУД график за
дистанционните учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването.
6.3. За определен учебен ден директорът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ може със заповед да
определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове при
обучение от разстояние в електронна среда.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ОЕСР)
В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ в условията на COVID 19
7. Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в ПДТГ
„Димитър Хадживасилев“ е преустановен, както и:
•

в случаи на извънредни или непредвидени обстоятелства;

•

ако учебни дни са определени за неучебни или неучебни дни – за учебни, със заповед на
министъра на образованието и науката;

•

при дни, в които образователният процес в училището е временно преустановен по
задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт,

с изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед на
министъра на образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна и
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индивидуална форма на обучение и в дуална система на обучение, се осъществява от разстояние в
електронна среда чрез онлайн класна стая Teams на Microsoft Office 365, с профила си в
@edu.mon.bg и чрез Админ ПЛЮС електронен дневник.
8. Когато поради извънредни обстоятелства и задължително предписание на компетентен
орган, определен с нормативен акт, присъственият образователен процес в ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“ е преустановен само за отделна паралелка, след заповед на директора на
училището, обучението на учениците в нея се осъществява от разстояние в електронна среда чрез
онлайн класна стая Teams на Microsoft Office 365, с профила си в @edu.mon.bg и чрез Админ
ПЛЮС електронен дневник.
9. По заявление на ученика и след заповед на директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“,
обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява
и за ученик, записан в дневна или индивидуална форма на обучение, както и в дуална система на
обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не
може да посещава училище.
10. При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен
процес в училището не е преустановен, обучението в дневна и/или индивидуална форма от
разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни
до края на извънредната епидемична обстановка:
10.1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на
ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
10.2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на
ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
10.3. по избор на ученика или родителя и след разрешение на началника на регионалното
управление на образованието.
11. Когато в училището е организирано обучение по т. 9 и т. 10 ученик, който се обучава в
самостоятелна форма и:
•

по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната
експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не може да се обучава в дневна
форма;
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•

по негово желание или на родителя, след решение на експертна комисия, създадена към
регионалното управление на образованието;

•

е с изявени дарби,

може по желание да наблюдава синхронен урок, без да взаимодейства с учителя и с останалите
ученици.
12. До края на учебната 2020/2021 г. обучението по т. 10 може да се извършва независимо дали е
обявена извънредна епидемична обстановка.
13. Обучението от разстояние в електронна среда по т. 7, 8 и 9 се осъществява от ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“.
14. Обучението от разстояние в електронна среда по т. 10 се осъществява от ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, а при невъзможност – от друго училище при спазване на нормативните
изисквания. Конкретното училище, което ще извърши обучението, се определя от началника на
регионалното управление на образованието – В. Търново.
15. Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия за
участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен – те се
осигуряват от родителите му.
16. За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по т. 9, т. 10.1 и 10.2 ученикът
подава заявление до директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“.
16.1. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане
на обучението и медицински документ.
16.2. При възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна среда
директорът информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване на
заявлението.
16.3 За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на
училището, в което е записан ученикът, издава заповед.
17. За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по т.10.3 ученикът подава заявление
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чрез директора на училището до началника на регионалното управление на образованието.
17.1. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане
на обучението.
17.2 В деня на подаването на документите по т. 17.1 директорът на ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“ ги изпраща до началника на РУО заедно с Информация /приложение – бланка/
за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна
година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.
17.3 Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от
разстояние в електронна среда за ученика по т.10.3 въз основа на информация за успеха,
отсъствията и ангажираността на ученика за предходната учебна година и до момента и
уведомява родителя и директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, в срок 3 работни дни от
датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението.
17.4 За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда, директорът на ПДТГ
„Димитър Хадживасилев“, издава заповед.
18. С декларацията по т. 16.1 и т. 17.1 родителят се задължава:
18.1. да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в
обучението;
18.2. да поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението му от
разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;
18.3. да съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което
организира обучението му от разстояние в електронна среда;
18.4. да осигури редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което
организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по
уважителни причини;
18.5. да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици
за самостоятелно учене.
19. Обучението от разстояние в електронна среда в случаите по т. 9 и т. 10 започва до 7 работни
дни от датата на подаване на заявлението по т. 16 и т. 17 при възможност да се осигури и при
писмено съгласие на родителя за организацията на обучението от разстояние в електронна среда,
която ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ може да осигури по учебните предмети от училищния
учебен план.
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20. Когато е подадено заявление по т. 16 и т. 17, до решаване на въпроса за преминаване към
обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни
занятия, като му се осигури обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните
учебни предмети.
21. Обучението по т. 9 и т. 10 се прекратява:
21.1. по желание на ученика;
21.2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е
бил ангажиран с процеса на обучение;
21.3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията по т. 16.1 и т. 17.1 задължения.
22. Обучението по т. 16 и т. 17 спира за периода на обучение от разстояние в електронна среда на
паралелката, в която ученикът е записан, в случаите по т. 7 и т. 8, като за този период ученикът се
обучава с паралелката си.
23. Когато ученик по т. 10 се обучава от разстояние в електронна среда от ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, училището осъществява дистанционните учебни часове, текущата обратна връзка
и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план, а при
възможност – и по раздел В.
24. Когато ученик по т. 10 се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда от училище,
определено по реда на т. 14, училището осигурява наблюдение на уроци по учебните предмети от
раздел А, а взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването на ученика се
осъществяват от учители от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“.
25. Когато ученик по т. 10 се обучава от разстояние в електронна среда от училище, определено
по реда на т. 14, обучението на ученика по учебните предмети от раздел Б, а при възможност – и
по раздел В, се осъществява от учители от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“.
26. В случаите по т. 24 и т. 25 взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването на
ученика се осъществяват синхронно от учители в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, но не помалко от 10 учебни часа месечно, разпределени между предметите в зависимост от дела им в
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училищния учебен план.
27. В случаите по т. 24 и т. 25 ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и училището, определено по реда
на т. 14, си взаимодействат при водеща роля на второто училище за създаване на оптимални
условия за обучение на ученика.
28. Документът за завършен клас, етап или степен на образование се издава от ПДТГ „Димитър
Хадживасилев“, въз основа на резултатите от обучението, независимо дали обучението е
осъществено от самото училище, или от друго училище, определено по реда на т. 14, като за целта
обучаващото училище осигурява достъп на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, до информацията за
отсъствията, текущите, срочните и годишните им оценки не по-късно от 5 дни от края на първия и
втория учебен срок.

Настоящите правила подлежат на актуализиране след промяна в нормативната уредба.
Приложение по т. 17.2
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ”ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“
гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” № 11, тел.: 0631/643 55, е–mail: dtg.svishtov@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ

за ………………………………………………………………………………….
(трите имена на ученика)

ученик в ………………… клас в ………………. ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

Успех от
учебната
2019/202

Извинени
отсъстви
я през

Неизвинени
отсъствия
през

Ангажираност
през учебната
2019/2020

Становище
за ОЕСР
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0 година

учебната
2019/2020
година
(бр.)

учебната
2019/2020
година (бр.)

година

във връзка с подадено заявление за обучение в дневна форма от разстояние в електронна среда
през учебната 2020/2021 година

През предходната учебна година ученикът …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
( кратък коментар за обучението)

………………………………. (име, фамилия и подпис)
Класен ръководител на ……. клас
Приложение по т. 16.1 и т. 17.1
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ”ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“
гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” № 11, тел.: 0631/643 55, е–mail: dtg.svishtov@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
От ………………………………………………………………………………………………………..
в качеството ми на родител на ………………………………………………………………………..,
ученик от ……….. клас на
училище …………………………………………………………………………………
град/село…………………………………….,
СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ
РАЗСТОЯНИЕ
185

1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му участие в
обучението в електронна среда от разстояние.
2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му от
разстояние в електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и развитието му;
3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което
организира обучението му от разстояние в електронна среда.
4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам училището,
което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по
уважителни причини.
5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за изграждане и/или
утвърждаване на навици за самостоятелно учене.
Дата: …………………………….

Подпис: …………………
Приложение по чл. 14, ал. 7 от ПД НА ПДТГ:

ПРАВИЛА
ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ОЕСР) В ПДТГ „ДИМИТЪР
ХАДЖИВАСИЛЕВ“ в платформата Офис 365 – edu.mon.bg

1. Всеки ученик и педагогически специалист от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
притежава,

предоставен

чрез

училищният

администратор

електронен

профил

в

платформата Офис 365 – edu.mon.bg.
1.1. Електронните профили от типа …@edu.mon.bg са персонални и ще бъдат активни,
докато учителят преподава в системата на училищното образование, респективно докато
ученикът посещава училище до ХII клас. С тях поетапно ще бъдат интегрирани всички
платформи и информационни системи, използвани в образователния процес, поради
което правилното им разпространение и съхранение е от изключителна важност.
1.2. Всеки профил отговаря на точно определен потребител и всеки трябва да се отнася
отговорно и да пази своите данни.
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1.2.1. Не се предоставя информация за потребителски имена и пароли на трети лица,
както и в различни електронни платформи и социални мрежи.
1.2.2. Не се публикуват кодове на класни стаи в незащитени групи и канали.
1.3. Всеки потребител въвежда в профила си информация, с чиято помощ да може сам
бързо да смени компрометирана или забравена парола – алтернативен имейл и/или
мобилен телефон. Ако такава информация не е въведена, смяната на парола може да
бъде извършена единствено от администратора на училището.
1.4. При съмнение за кражба на потребителски профил или компрометиран профил,
незабавно се уведомява администратора в училище.
1.5. При съмнение за кражба на директорски/администраторски профил незабавно се
иска нулиране на паролата от електронната поща, посочена в НЕИСПУО.
2. Всеки ученик и педагогически специалист от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ е
обезпечен с уникална парола за достъп своя акаунт в платформата Офис 365 –
edu.mon.bg, която трябва да управлява надеждно, за да не се създава риск от кражба и
необратима загуба на информация, изтичане на чувствителни данни, пробив в
информационните системи.
2.1. Паролите трябва да бъдат едновременно достатъчно дълги и достатъчно сложни, да
бъдат съставени от различни знаци и символи.
2.2. Паролите не трябва да бъдат думи, имена или нещо, което лесно може да бъде
асоциирано с техните собственици.
2.3. Паролите трябва да бъдат сменяни периодично. Всяко едно въвеждане на парола за
достъп от клавиатурата или екрана на дадено устройство предполага компрометирането
на тази парола.
2.4. Всички потребители и/или администраторът не трябва да използват пароли за
достъп до системи на МОН за свои лични нужди (паролата за достъп до една от
информационните системи на МОН трябва да бъде различна от тази за достъп до личния
адрес на електронната поща на потребителя).
2.5. Паролите са строго персонални и по никакъв повод и при никакво обстоятелство не
следва да бъдат споделяни с трети лица. Те се считат за строго секретна информация.
2.6. При никакви обстоятелства паролите не трябва да бъдат изпращани по електронна
поща, да бъдат записвани на хартиен носител, комуникирани по телефон, факс или друг
несигурен или лесен за разчитане формат или канал, не трябва да бъдат въвеждани в
електронни анкети.
2.7. Паролите не трябва да бъдат записвани във файл на работна станция, сървър или
мобилно устройство в некриптиран вид.
3. Всеки ученик и педагогически специалисти от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ носи
отговорност за защита от атаки от тип „социално инженерство“ на акаунта си в
платформата офис 365 – edu.mon.bg.
3.1. Не се предоставя потребителско име и парола на трети лица, под влияние на
различни методи на убеждаване, подвеждане, неволно споделяне, подвеждане с цел
постигане на финансови облаги и пр. от тях и/или други лица, или представящи се за
„лице по поддръжката“;
187

3.2. Не се изхвърлят в кошчета за боклук листи, върху които са изписани потребителско
име и парола за достъп до акаунт в платформата офис 365 – edu.mon.bg.
3.3. При съмнения за атака от типа „социално инженерство“ всеки
потребител/администратор променя своевременно паролата си за достъп.
Настоящите правила подлежат на актуализиране след промяна в нормативната уредба.

Правилникът за дейността на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” е приет на заседание на
Педагогическия съвет, протокол № 10/11.09.2020 г. и е утвърден със заповед № 1070/11
септември 2020 г. на директора на ПДТГ «Д.Хадживасилев», актуализиран на заседание на
ПС, протокол № 1/05.10.2020 г. и е променен със заповед № 105 / 05 октомври 2020 г.,
актуализиран на заседание на ПС, протокол № 2/14.12.2020 г.. и променен със заповед № 352/
21 декември 2020 г. на директора на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.
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