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 Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен акт на СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров”–град Първомай. Издава се на основание чл. 181 от Кодекса на труда от директора 

на училището в качеството му на работодател.  

С Правилника за вътрешния трудов ред на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”–гр. 

Първомай, се уреждат специфичните права и задължения на директора, зам.-директорите, 

педагогическите специалисти, служителите и работниците, произтичащи от 

трудовоправната връзка, в която се намират, и от особеностите в естеството на дейността, 

която училището осъществява.   

 Учебните занятия в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, се  водят на 

петдневна учебна седмица от І до ХІІ клас. 

 

І. График за провеждане на учебните занятия:  

 

понеделник - петък 

 

 1 учебен час   -   8:20 –   9:00 

2 учебен час   -   9:10 –   9:50 

3 учебен час   - 10:10 – 10:50 

4 учебен час   - 11:00 – 11:40 

5 учебен час   - 12:00 – 12:40 

6 учебен час   - 12:50 – 13:30 

7 учебен час   - 13:40 – 14:20 

Учебните часове са със следната продължителност: 

1. I и II клас – 35 минути 

2. III и XII клас  – 40 минути 

След втория и четвъртия учебни часове учениците ползват големи междучасия по 20 

минути, а всички останали междучасия са по 10 минути. 

 

ІІ. Основни функции и задължения на директора, зам.-директорите, педагогическите 

специалисти, служителите и работниците.  

 

А) ДИРЕКТОР 

Чл. 1. Директорът организира, контролира и отговаря за цялостния образователен процес и 

административно-стопанска дейност в училището и има следните основни функции и 

задължения: 

(1) Представлява училището като юридическо лице пред държавни институции, частни 

фирми и обществени организации у нас и в чужбина. 

(2) Ръководи и контролира образователен процес, провеждането на контролни и класни 

работи, национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити. 

(3) Създава необходимите условия и стимулира творческите изяви на учениците и 

педагогическите специалисти. Носи отговорност за резултатите от образователно-

възпитателния процес. Съдейства за квалификацията на педагогическите специалисти. 

(4) Подписва документи за завършена образователна степен в съответствие с 

държавните образователни стандарти и съхранява училищния и гербов печат. 

(5) Утвърждава ежегодно щатно разписание на длъжностите и основните заплати на 

персонала в училище, на основата на утвърдени нормативи, разпорежда се с бюджета на 

училището и осъществява договорни отношения. 

(6) Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със заместник -директорите, 

педагогическите специалисти , служителите и работниците. 

(7) Председател е на педагогическия съвет, организира изпълнението на неговите 

решения и отговаря за законността им. 

(8) Утвърждава Списък-Образец № 1. Определя класните ръководители. 
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(9) Утвърждава приетите от педагогическия съвет документи, Правилник за вътрешния 

трудов ред, Вътрешните правила за работната заплата, Седмичното разписание на учебните 

занятия, График на класните и контролните работи на учениците. 

(10) Носи отговорност за правилното водене и съхраняване на учебната и училищната 

документация. 

(11) Приема или разрешава преместването на ученици през учебната година, съгласно 

нормативните актове на Министерството на образованието и науката.  

(12) Извършва задължителна преподавателска работа, съгласно утвърдените норми в 

рамките на работния ден. 

(13) Разрешава отсъствия на учениците по семейни причини до 7 (седем) учебни дни за 

една учебна година. 

(14) Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушенията по чл.347, 

ал.1-5 от ЗПУО. 

(15) Съдейства на компетентните органи при извършване на проверки от РУО, МОН, 

РЗИ и др. 

(16) Контролира и съдейства за изпълнението на дейностите по национални програми и 

проекти.   

(17) Изпълнява задачи, възложени по компетентност от Министъра на образованието и 

науката и Началника на РУО - Пловдив, съгласно изискванията на Кодекса на труда, ЗПУО 

и други нормативни актове. 

(18) Награждава и наказва ученици, зам.-директори, педагогически специалисти, 

служители и работници в съответствие с КТ и ЗПУО. 

(19) Длъжен е да пази достойнството на зам.-директора, педагогическия специалист, 

служителя и работника по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение. 

(20) Във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма „Без свободен час 

в училище” – заместване на отсъстващи учители - при невъзможност да бъде осигурен 

заместник с оглед опазване на живота и здравето на учениците директорът лично изпълнява 

функциите на заместващ на отсъстващия учител, като при необходимост прави промяна на 

седмичното разписание чрез съгласуване с РУО. Включването на директора в програмата 

като заместващ се урежда чрез договор между него и работодателя му.   

(21) Работното време на директора е както следва: 

           предиобед: 8:00 – 12:00 ч.; 

           следобед:  13:00 – 17:00 ч. 

 

Б) ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 2. Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора при 

осъществяването на образователния процес в училище и го замества при необходимост, и 

има следните основни функции и задължения:  

(1) Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса на 

труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния 

процес и на дейности, организирани от него или от  училището. 

(3) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(5) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява директора на 

училището. 

(6) Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(7) Организира изпълнението на училищните учебни планове и учебните програми и 

контролира тяхното спазване. 

(8) Ръководи и контролира образователния процес на педагогическите специалисти. 
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(9) Организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното разписание. 

(10) Организира и контролира образователния процес чрез посещения в учебни часове 

на учители за наблюдаване организацията на учебния час, провеждане на контролни и 

класни работи, изпитвания и др. за оценяване ефективността на дейността им. 

(11) Организира и контролира провеждането на изпити – за ученици на самостоятелна 

и/или индивидуална форма на обучение и за промяна на оценка. 

(12) Организира и контролира образователната работа на учителите и провеждането на 

дейностите в целодневната организация на учебния ден. 

(13) Организира и контролира работата на педагогическите специалисти с ученици със 

специални образователни потребности. 

(14) Контролира спазването на Правилника за вътрешния трудов ред. 

(15) Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска заетост, в съответствие с 

утвърдените нормативи. 

(16) Изпълнява задачи, възложени му по компетентност, съгласно изискванията на КТ, 

ЗПУО и други закони и подзаконови нормативни актове. 

(17) Подпомага Директора при организирането и контролирането обхвата на децата, 

подлежащи на задължително обучение. 

(18) Участва в организирането на заседанията на педагогическия съвет. 

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

в съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН. Най-малко веднъж месечно 

контролира задължителните документи на училището, в които се регистрират текущите 

резултати на учениците. 

 

        (19) Работното време на зам.-директора по УД е както следва: 

 предиобед: 7:30 – 13:00 ч.; 

 следобед:  14:00 – 16:30 ч. 

 

В) ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА 

ДЕЙНОСТ 

Чл. 3. Заместник-директорът по административно-стопанската дейност подпомага 

директора при организацията и контрола на административно-стопанската дейност в 

училище и при необходимост го замества, и има следните основни функции и задължения: 

(1) Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса на 

труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на 

дейности, организирани от него или от училището. 

(3) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(5) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява директора на 

училището. 

(6) Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(7) Организира и контролира: 

1. Работата на непедагогическия персонал в училището. 

2. Воденето и съхраняването на документацията по трудовоправните отношения с 

персонала. 

3. Снабдяването на училището с необходимата техника, материали и консумативи. 

4. Взаимоотношенията на училището със социалната инфраструктура (спонсори, 

помощи, дарения). 

5. Изпълнението на текущите и основните ремонти. 

6. Летния и зимния отдих на учениците. 
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(8) Осигурява: 

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

2. Учебния процес с необходимите дидактически материали и технически средства след 

съгласуване с учителите и ПДУД. 

3. Изпълнението на изискванията по противопожарната охрана и хигиена на труда. 

4. Дейността на училището при природни бедствия и аварии. 

5. Подпомага директора при решаването на социално-битовите проблеми на 

педагогическия и непедагогическия персонал. 

 

(9) Работното време на зам.-директора по АСД е както следва: 

 предиобед: 8:00 – 12:00 ч.; 

 следобед:  13:00 – 17:00 ч. 

 

Г) РЪКОВОДИТЕЛ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ 

Чл. 4. Ръководителят на компютърен кабинет отговаря на потребностите от правилна 

организация на системите за информационно осигуряване и поддръжката на компютърната 

техника в училището и има следните задължения: 

(1) Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса на 

труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на образователния процес и други 

дейности, организирани от него или от училището. 

(3) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) Изпълнява решенията на педагогическия съвет и на други органи на управление на 

образованието. 

(5) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(6) Пет минути преди започване на педагогически съвет, оперативки, съвещания, 

събрания и други сбирки се явява в определеното помещение. 

(7) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява ръководството 

на училището. 

(8) Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(9) Осигурява най-подходящ софтуер и хардуер за целите на образователно-

възпитателиня процес. 

(10) Въвежда, адаптира и поддържа програмни продукти, системи и технически 

средства. 

(11) Подготвя документацията и инструкциите за използването на програмните 

продукти, системи и техническите средства. 

(12) Следи за работоспособността на компютрите и компютърната мрежа, както и на и 

инсталирания лицензиран или свободно разпространяван софтуер. 

(13) Диагностицира и предприема действия за отстраняване на възникнали технически 

проблеми с компютрите, комуникационните устройства, както и за инсталиране и 

обновяване на програмното осигуряване. 

(14) Планира доставянето на консумативни материали и електранни носители на 

информация. 

(15) Изготвя план за осъвременяване на техническото и програмното осигуряване. 

(16) Обучава персонала за работа с компютърно оборудване и с програмните продукти 

и системи.   

(17) В неучебни, но присъствени дни работният ден на РКК е съгласно КТ. 

 

Д) УЧИТЕЛИ – ЗАЕМАЩИ ДЛЪЖНОСТИТЕ „УЧИТЕЛ“, „СТАРШИ УЧИТЕЛ“, 

„ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ 
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Чл. 5. (1) Учителите имат следните задължения: 

1. Изпълняват определените задължения от длъжностната им характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

2. Опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и други 

дейности, организирани от тях или от училището. 

3. Не нарушават правата на детето, не унижават личното му достойнство и не прилагат 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

4. Изпълняват решенията на педагогическия съвет и на други органи на управление на 

образованието. 

5. За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно Кодекса на 

труда. 

6. Идват на училище, когато имат първи час, най-късно 10 минути преди започването на 

часа. 

7. Освобождават учениците веднага с биенето на звънеца. 

8. При неявяване на класа за учебен час уведомяват директора или заместник-

директора. 

9. Пет минути преди започване на педагогически съвет, оперативки, съвещания, 

събрания и други сбирки се явяват в определеното помещение. 

10. При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомяват 

ръководството на училището. 

11. Ползват правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

12. Ежедневно вписват темите на преподаденото учебно съдържание в дневника на 

класа. 

13. Дежурят по график, изработен от педагогическия съветник и утвърден от директора. 

14. Дежурните учители идват 30 минути преди започване на първия учебен час. 

15. Учителите от І до ІV клас се задължават да водят учениците в обекта за подкрепящо 

хранене и да следят за реда. 

16. В неучебни, но присъствени, дни работният ден на учителите е съгласно КТ. 

17. Разместването на учебните часове се извършва само със заповед на директора. 

18. Във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма  „Без свободен час в 

училище” – заместване на отсъстващи учители: 

- Процедура за реализиране на програмата:  

Учителят подава заявление за отпуск /за обучение, синдикален, за смърт или сватба, за 

две и повече деца, за кръводаряване и служебен/ до директора на училището. Заявлението за 

отпуск на учителя по време на учебни занятия има допълнителен реквизит „заместващ 

учител”. В реквизита се вписва името на заместващия учител и се подписва от него. 

Заместващият учител е длъжен да вписва преподаденото учебно съдържание в дневника на 

класа ежедневно. След приключване на задълженията по договора или по заповедта 

заместващият учител попълва справка-декларация по образец, изготвен от училището, в 

която отразява броя на взетите часове на отсъстващия титуляр. 

 

Работно време: 7:30 – 15:30 ч. 

 

УЧИТЕЛ 

19. Планира, организира и провежда образователния процес по учебния предмет, по 

който преподава. 

20. Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците. 

21. Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на учениците, на които 

преподава. 

22. Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на 

учениците, на които преподава. 
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      СТАРШИ УЧИТЕЛ 

23. Участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност в съответния етап 

на образование в училището. 

24. Участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на 

оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и 

уменията на учениците от съответния клас. 

25. Подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и 

критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците в съответния етап на 

образование в училището. 

26. Анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и 

изходните равнища и/или от външно оценяване в съответния етап на образование в 

училището. 

27. Използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на 

образователно-възпитателния процес. 

28. Подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността " учител". 

29. Участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по 

реализирането им. 

 

 ГЛАВЕН УЧИТЕЛ 

30. Планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището. 

31. Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в 

училището. 

32. Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни 

оценявания за училището. 

33. Консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в 

училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците. 

34. Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им 

развитие. 

35. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани 

към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с 

децата и учениците. 

36. Организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и 

провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в 

училище. 

37. Координира дейностите по разработване и реализиране на училищни проекти. 

 

(2) През работното време на учителите се забранява: 

1. Да се откъсват от своите преки задължения. 

2. Да провеждат политически събрания, заседания, съвещания и др. 

3. Да освобождават ученици от учебен час без основателни причини. 

4. Да освобождават учениците преди биенето на звънеца. 

5. Да вземат учебни часове за преподаване и изпитване извън установените часове в 

дневния режим и седмичното разписание. 

6. Да пушат и употребяват алкохол в присъствие на ученици. 

7. Да провеждат класни работи в последната седмица на учебния срок. 

8. Да споделят с родители, ученици и външни лица разисквания, станали на ПС по 

проблеми на образователно-възпитателния процес, които не са специален интерес за 

родители и обществеността. 

9. Да използват учениците, когато са в училище, да им вършат лични услуги. 

10. Работното време на учителите в учебни дни е 8 часа дневно. В рамките на 

установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за: 

  - Изпълнение на задължителната норма преподователска заетост съгласно Наредба 

№ 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда и утвърдения Списък – 

Образец №1 за учебната година. 
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  - Участие в заседания на педагогическия съвет и в оперативки. 

  - Участие в родителски срещи. 

 - Участие в сбирки на методическите обединения и училищните комисии. 

 - Провеждане на възпитателна работа. 

 - Провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях. 

  - Провеждане на срещи с родителите. 

  - Други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата 

длъжност. 

 След изпълнение на изброените задачи учителите могат да бъдат извън училище за 

подготовка и самоподготовка на образователния процес. 

    (3) Учителите имат право: 

 1. На своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните 

дейности. 

 2. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за 

професионалните си качества и за резултатите от трудовата си дейност и обективна и 

справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. 

 

Е) УЧИТЕЛИ В ЦОУД – „УЧИТЕЛ“, „СТАРШИ УЧИТЕЛ“, „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ 

Чл. 6. (1) Учителите в ЦОУД имат следните задължения:  

1. Изпълняват определените задължения от длъжностната им характеристика, 

Кодекса на труда и други нормативни актове. 

2. Не нарушават правата на детето, не унижават личното му достойнство и не 

прилагат форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

3. Изпълняват решенията на педагогическия съвет и на други органи на управление 

на образованието. 

4. За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно Кодекса на 

труда. 

5. Пет минути преди започване на педагогически съвет, оперативки, съвещания, 

събрания и други сбирки се явяват в определеното помещение. 

6. При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомяват 

ръководството на училището. 

7. Ползват правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

8. Ежедневно вписват темите по организиран отдих и спорт, самоподготовка и 

занимания по интереси в дневника на групата. 

 9. Изготвят годишни тематични разпределения за дейностите по самоподготовка, 

организиран отдих и спорт и занимания по интереси в определени от директора срокове. 

10. Изготвят заявки до директора на училището за снабдяване с необходимите 

материали, описани  в годишните тематични разпределения.  

11. Опазват здравето и живота на учениците и съблюдават  спазването на здравно-

хигиенните норми и изисквания при провеждане на дейностите от преподавателската 

работа, пряко свързани с учениците.  

12. Осъществяват непрекъснат контрол над учениците от групата от началото до края 

на учебните занятия по разписанието за деня и разотиването на учениците. 

13. Осведомяват се за изявите на учениците и получените оценки по отделните 

учебни предмети, както и за образователните дефицити по отделните учебни предмети. 

14. Поддържат добра комуникация с учителите, непрекъснат обмен на информация и 

еднакви педагогически изисквания и обсъждат с колеги индивидуалните постижения и 

затруднения на учениците. 

15. Осъщестяват комуникация с родителите и ги информират за индивидуалното 

развитие и напредъка на учениците. 
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16. При провеждане на обучението в ЦОУД използват педагогически методи и 

подходи, съобразени със спецификата на групата и развитието на учениците, които да 

подпомогнат успеваемостта на учениците. 

17. Във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма  „Без свободен 

час в училище” – заместване на отсъстващи учители: 

- Процедура за реализиране на мярката:  

Учителят подава заявление за отпуск /за обучение, синдикален, за смърт или сватба, за 

две и повече деца, за кръводаряване и служебен/ до директора на училището. Заявлението за 

отпуск на учителя по време на учебни занятия има допълнителен реквизит „заместващ  

учител”. В реквизита се вписва името на заместващия учител и се подписва от него. 

Заместващият учител е длъжен да вписва темите по организиран отдих и спорт, 

самоподготовка и занимания по интереси в дневника на групата ежедневно. След 

приключване на задълженията по договора или по заповедта заместващият учител попълва 

справка-декларация по образец, изготвен от училището, в която отразява броя на взетите 

часове на отсъстващия титуляр. 

 18. В неучебни, но присъствени, дни работният ден на учителите е съгласно КТ. 

 

Работно време: 11:00 – 19:00 ч. 

 

УЧИТЕЛ 

19. Планира, организира и провежда образователния процес извън задължителните 

учебни часове. 

20. Подпомага процеса на самоподготовка на децата и учениците; 

21. Избира и прилага подходящи методи, средства и материали при реализиране на 

възпитателната дейност. 

22. Формира социални умения у децата и учениците. 

23. Диагностицира и насърчава постиженията на децата и учениците. 

24. Участва в разработването на индивидуалните образователни програми. 

25. Води необходимата документация. 

26. Отговаря за опазване здравето и живота на учениците. 

27. Осъществява връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или 

попечителите. 

28. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и 

вида на училището или обслужващото звено. 

 

СТАРШИ УЧИТЕЛ 

29. Лицата, заемащи длъжността "старши учител", изпълняват и следните 

специфични задължения: 

30. Планират, организират и провеждат квалификационно-методическа дейност в 

училище, свързана с образователно-възпитателния процес извън задължителните учебни 

часове; 

31. Участват в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси 

през свободното време на децата и учениците; 

32. Консултират младшите възпитатели; 

33. Участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по 

реализирането им; 

34. Използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на 

образователно-възпитателния процес и/или корекционната дейност; 

35. Изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и 

вида на училището или обслужващото звено. 

   

(2) През работното време на учителите от ЦОУД се забранява: 

1. Да се откъсват от своите преки задължения. 

2. Да провеждат политически събрания, заседания, съвещания и др. 
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3. Да пушат и употребяват алкохол в присъствие на ученици. 

4. Да споделят с родители, ученици и външни лица разисквания, станали на ПС по 

проблеми на образователния процес, които не са специален интерес за родителите 

и обществеността. 

5. Да използват учениците, когато са в училище, да им вършат лични услуги. 

6. Работното време на възпитателите в учебни дни е 8 часа дневно. В рамките на 

установеното работно време учителите от ЦОУД са длъжни да бъдат в училище 

за: 

  - Изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно Наредба 

№ 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда и утвърдения Списък – 

Образец №1 за учебната година. 

  - Участие в заседания на педагогическия съвет и в оперативки. 

  - Участие в родителски срещи. 

 - Участие в сбирки на методическите обединения и училищните комисии. 

 - Провеждане на възпитателна работа. 

 - Провеждане на срещи с учителите и родителите. 

  - Други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата 

длъжност. 

 След изпълнение на изброените задачи учителите могат да бъдат извън училище за 

подготовка и самоподготовка на образователния процес. 

    

 (3) Учителите от ЦОУД имат право: 

 1. На своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните 

дейности. 

 2. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за 

професионалните си качества и за резултатите от трудовата си дейност и обективна и 

справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. 

 

Ж) ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 

Чл. 7. Педагогическият съветник има следните задължения: 

(1) Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на образователния процес и други 

дейности, организирани от него или от училището. 

(3) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) Изпълнява решенията на педагогическия съвет и на други органи на управление на 

образованието. 

(5) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(6) Пет минути преди започване на педагогически съвет, оперативки, съвещания, 

събрания и други сбирки се явява в определеното помещение. 

(7) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява ръководството 

на училището. 

(8) Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(9) Осъществява диагностична дейност. 

(10) Извършва консултативна дейност. 

(11) Извършва организационна дейност. 

(12) Извършва групова работа за развитие на социални умения у учениците. 

(13) Оказва съдействие на ръководството на училището по отношение на: разработване 

на правилници, планове, програми и проекти; изграждане на здравословен училищен 

климат, решаване на проблеми на училищното развитие. 
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(14) Посредничи при решаване на конфликти между ученици, учители, възпитатели, 

родители и ръководството на училището. 

(15) Поддържа контакти с общински структури, консултантски центрове и др. 

(16) Води необходимата документация. 

(17) Участва в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни и 

методически форми и мероприятия, свързани с дейността на училището. 

(18) Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно 

длъжностната си характеристика и Правилника за вътрешния трудов ред. 

(19) Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от директора на 

училището. 

(20) В неучебни, но присъствени, дни работният ден на педагогическия съветник е 

съгласно КТ. 

 

Работно време: 8:00 – 13:00 и 13:30 - 16:30 ч. 

 

З) ПСИХОЛОГ  

Чл. 8. Психологът има следните задължения: 

(1)  Изпълнява указанията на директора на училището; 

(2)  Спазва стриктно графика за работното време; 

(3)  Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността;  

(4)  Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова 

работа и седмичен график;  

(5)  Идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им;  

(6)  При необходимост сформира групи с идентифицирани общи проблеми; 

(7)  Информира и обсъжда с родителите дейностите и състоянието на техните деца; 

(8)  Събира и съхранява дидактични материали;    

(9)  Води необходимата документация и отчетност; 

(10) Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в училището; 

(11) Системно се самообразова и повишава квалификацията си; 

(12) Оказва психологическа подкрепа; 

(13) Изпълнява и други конкретно възложени от директора задачи. 

 

Работно време: 4 часа след приключване на учебните часове по цикъл „Философия“  

 

И) РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ 

Чл. 9. Ресурсният учител има следните задължения: 

(1) Работи индивидуално по предметите от учебния план с ученика със  

(2) специални образователни потребности в класа и с група ученици със специални 

образователни потребности извън класа;  

(3) Подпомага самоподготовката по общообразователните предмети;  

(4) Консултира учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание 

от учениците със специални образователни потребности по даден учебен предмет; 

(5) Съдейства за организиране и адаптиране на пространството в класната стая  за   

ефективно включване на  учениците със специални образователни потребности  в  

образователно-възпитателния процес; 

(6) Отговаря за използването и съхраняването на специалните технически средства; 

(7) Организира и участва активно в комплексното педагогическо оценяване на детето 

от екипа в  училището; 

(8) Създава и съдейства за поддържане в образователния  процес на коректни 

взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество между учениците; 

(9) Съобразява изискванията си към учениците със специални образователни 

потребности с възрастовите им особености и с образователните им потребности, като 

използва подходящи образователни стратегии, методи и техники, които: 

(10) а) мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; 
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(11) б) стимулират дейностния подход в обучението и “ученето чрез правене”; 

(12) в) реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки; 

(13) г) разкриват прагматичните аспекти на знанията,  като обогатяват житейския и 

познавателния опит и знания на учениците; 

(14) Участва в професионалното консултиране и ориентиране на учениците със 

специални образователни потребности. 

 

Работно време: 7.30 ч. – 15.30 ч.  

 

Й) ЛОГОПЕД 

Чл. 10. Логопедът има следните задължения: 

(1) Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на образователния процес и 

други дейности, организирани от него или от училището. 

(3) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) Изпълнява решенията на педагогическия съвет и на други органи на управление на 

образованието. 

(5) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(6) Пет минути преди започване на педагогически съвет, оперативки, съвещания, 

събрания и други сбирки се явява в определеното помещение. 

(7) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява 

ръководството на училището. 

(8) Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(9) Изследва учениците, като използва методи и средства за психолингвистична  

диагностика за поставяне на речева диагноза, определя структурата и степента на изразеност 

на речевите дефекти. 

(10) Провежда групови и индивидуални занятия за коригиране на отклоненията в 

речевото развитие и възстановяване на нарушените функции. 

(11) Съдейства на учителите и възпитателите при провеждане на занятия и уроци. 

(12) Консултира учителите и родителите по приложението на специалните методи за 

оказване помощ на децата с отклонения в речевото развитие. 

(13) Води необходимата документация. 

(14) Участва в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни и 

методически форми и мероприятия, свързани с дейността на училището. 

(15) Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно 

длъжностната си характеристика и Правилника за вътрешния трудов ред. 

(16) Изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени му от директора на 

училището. 

(17) В неучебни, но присъствени, дни работният ден на логопеда е съгласно КТ. 

 

Работно време: 7:30 – 15:30 ч. 

 

К) ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

Чл. 11. Главният счетоводител има следните задължения:  

(1) Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на дейности, организирани от 

училището. 
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(3) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(5) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява 

ръководството на училището. 

(6) Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(7) Разработва счетоводната политика на училището в съответствие с разпоредбите на 

Закона за счетоводство, НСС, Националния сметкоплан. 

(8) Организира цялостната счетоводна дейност на училището. 

(9) Обезпечава воденето на счетоводната отчетност на училището чрез коректно и 

навременно отразяване на операциите, съобразно изискванията на българското счетоводно, 

данъчно, гражданско-правно и трудово законодателство. 

(10) Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение 

на задачите за всички дейности на училището и осигурява най-рационалното им използване. 

(11) Координира и контролира изготвянето на периодични справки и отчети за 

нуждите на държавната администрация и управлението на училището, както и на 

финансово-счетоводни анализи. 

 

Л) ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

Чл. 12. Завеждащият административна служба има следните задължения:  

(1) Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на дейности, организирани от 

училището. 

(3) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(5) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява 

ръководството на училището. 

(6) Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(7) Води и съхранява: 

1. Книга за регистриране заповедите на директора и приложения към нея класьор 

със заповеди. 

2. Регистрационна книги за издадените удостоверения. 

3. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на 

образование.  

4. Книга за регистрация на болничните листове. 

5. Регистрационна книга за издадените дубликати на документите за завършена 

степен на образование 

(8) Изготвя и представя на директора за подпис: 

1. Трудови договори, допълнителни споразумения към трудовите договори, 

заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения със зам.-директорите, 

педагогическите специалисти, служителите и работниците; 

2. Присъствена форма 76; 

3. Отчет на документите с фабрична номерация; 

(9) Документи, свързани с пенсиониране на служителите – удостоверения УП-2 и УП-

3 и заявление УП-1.  
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(10) Приема необходимите документи за постъпване на работа, попълва и регистрира в 

НАП сключените трудови договори с персонала. 

 

М) ЗАВЕЖДАЩ ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА 

Чл. 13. Завеждащият техническа служба има следните задължения: 

(1) Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на дейности, организирани от 

училището. 

(3) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(5) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява ръководството 

на училището. 

(6) Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(7) Получава постъпващата кореспонденция за директора на училището, завежда я в 

съответствие с установения ред и я предава за резолиране. 

(8) Изготвя и предоставя на директора за подпис: служебни бележки на учениците, 

удостоверения, писма и други училищни документи. 

(9) Изготвя справки в рамките на своята компетентност на педагогическите 

специалисти, служителите, работниците, учениците и родителите. 

(10)  Води и съхранява дневника за входяща кореспонденция и дневника за изходяща 

кореспонденция. 

 

Н) ДОМАКИН 

Чл. 14. Домакинът осигурява процеса на снабдяването, съхраняването, стопанисването и 

използването на стоково-материалните ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане, 

работни облекла и има следните задължения: 

(1) Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на дейности, организирани от 

училището. 

(3) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(5) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява ръководството 

на училището. 

(6) Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(7) Съхранява стоково-материалните ценности, инвентар, съоръжения, води и поддържа 

картотеката им и ги предава за ползване, като контролира целесъобразното им използване. 

(8) Организира ремонта на помещенията и контролира качеството на провеждането и 

приемането от изпълнителите на извършените ремонтни работи. 

(9) Контролира изправността на системите за осветление, отопление, вентилация и прави 

предложение за отстраняване на авариите пред училищното ръководство. 

(10) При зимни условия осигурява пясък и луга на замразените пътеки и участва в 

почистването на района. 

(11) Осигурява получаването, съхраняването и раздаването на учебници и учебни 

помагала на ученици, учители и възпитатели. 
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(12) Води картотека на получени учебници, учебни помагала и УТС. 

(13) Дава указания по охрана и безопасност на труда и при нужда действа с наличните 

противопожарни средства и съоръжения. 

(14) Получава ежедневно училищната кореспонденция от пощата. 

(15) Осигурява пълноценно функциониране на библиотеката с оглед подпомагане на 

образователно-възпитателния процес.  

(16) Поддържа и обогатява библиотечния фонд и съдейства на учителите, възпитателите 

и учениците при подготовката на извънкласни мероприятия.  

(17) Изпълнява и други дейности по преценка на директора, подпомагащи дейността на 

администрацията.  

 

О) ОГНЯР 

Чл. 15. Огнярът има следните задължения:  

(1)  Изпълнява определените задължения от длъжностната му характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

(2) Опазва живота и здравето на учениците по време на дейности, организирани от 

училището. 

(3)  Извършва обслужването на водогрейните и парните котли. Познава реда за 

отчитане на резултатите от работата на оборудването, правилността за работа на средно 

сложни контролно-измервателни уреди. При нужда действа с наличните противопожарни 

уреди и съоръжения. Осигурява отопление на училищната сграда. 

(4)  Извършва проверка и осигуряване изправността на противопожарните уреди и 

други пособия, нужни за ППО. 

(5)  За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност и се наказва съгласно Кодекса на 

труда. 

(6)  При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомява 

ръководството на училището. 

(7)  Ползва правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(8) Не нарушава правата на детето, не унижава личното му достойнство и не прилага 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

 

П) ПАЗАЧ-ПОРТИЕРИ 

Чл. 16. Пазач-портиерите имат следните задължения:  

(1) Изпълняват определените задължения от длъжностната им характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

(2) Опазват живота и здравето на учениците по време на дейности, организирани от 

училището. 

(3) Не нарушават правата на детето, не унижават личното му достойнство и не прилагат 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно Кодекса на 

труда. 

(5) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомяват 

ръководството на училището. 

(6) Ползват правото си на платен и неплатен отпуск само след подадено заявление и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(7) Отговарят за пропускателния режим и на потребността от опазване на двора, 

сградата, имуществото и оборудването на училището. 

(8) Охраняват целия обект (визуално и/или чрез видеонаблюдение). 

(9) Познават и осигуряват спазването на правилници, заповеди и други 

вътрешноучилищни документи, касаещи пропускателния режим в училището. 
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(10) Познават организационната структура на училището, както и графика за 

провеждане на учебните занятия на учениците. 

 

 

Р) ЧИСТАЧКИ 

Чл. 17. Чистачките имат следните задължения: 

(1) Изпълняват определените задължения от длъжностната им характеристика, Кодекса 

на труда и други нормативни актове. 

(2) Опазват живота и здравето на учениците по време на дейности, организирани от 

училището. 

(3) Не нарушават правата на детето, не унижават личното му достойнство и не прилагат 

форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност. 

(4) За виновно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на 

трудовата дисциплина носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно Кодекса на 

труда. 

(5) При отсъствие по болест или други причини своевременно уведомяват 

ръководството на училището. 

(6) Ползват правото си на платен и неплатен отпуск само след подадена молба и 

последващо писмено разрешение от директора. 

(7) Следят за повреди в помещенията, които почистват, и уведомяват ръководството на 

училището за тях. 

(8) Подпомагат учителите, възпитателите, служителите и останалите работници в 

училището при пренасяне на УТС и инвентар. 

(9) Спазват правилата за охрана на труда, задълженията си в плана за защита при 

бедствия, санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания, реда и начина на употреба 

на препарати за почистване и дезинфекциране. 

(10) При зимни условия почистват падналия сняг, осигурявайки достъп до всички 

входове на сградата на училището и опесъчават направените пътеки или хвърлят сол, с цел 

опазване здравето на ученици, учители, възпитатели, служители, работници и родители. 

 

ІІІ. Организация на работното време за непедагогическия персонал. 

Чл. 18. (1) Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, 

длъжностните характеристики. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, 

служителите и работниците са длъжни: 

1. Да спазват  трудовата дисциплина. 

2. Да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време. 

3. Да спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд и други законови нареждания на 

работодателя. 

4. Да пазят училищното имущество и материално-техническата база, както и да пестят 

разходването на електрическа енергия, вода, отопление и на други консумативи. 

5. Да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж. 

6. Да съгласуват работата си и да си оказват помощ и съдействие. 

7. В отношенията си с учениците и с техните родители не допускат прояви на 

физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност 

и религия. 

   (2)  Служителите и работниците имат право: 

1. На своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните 

дейности. 

2. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за 

професионалните си качества и за резултатите от трудовата си дейност и обективна и 

справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. 

   (3)  Работното време на непедагогическия персонал е както следва: 
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Главен счетоводител: 

Предиобед: 8:00 – 12:00 ч. 

Следобед:  13:00 – 17:00 ч. 

Две активни почивки по 15 мин., които се ползват през първата и втората половина на 

работния ден, съобразно степента на ангажираност при изпълнение на служебните 

задължения. 

 

ЗАС: 

Предиобед: 8:00 – 12:00 ч. 

Следобед:  13:00 – 17:00 ч. 

Две активни почивки по 15 мин., които се ползват през първата и втората половина на 

работния ден, съобразно степента на ангажираност при изпълнение на служебните 

задължения. 

 

ЗТС: 

Предиобед: 7:30 – 13:00 ч. 

Следобед:  14:00 – 16:30 ч. 

Две активни почивки по 15 мин., които се ползват през първата и втората половина на 

работния ден, съобразно степента на ангажираност при изпълнение на служебните 

задължения. 

 

Домакин: 

Предиобед: 7:30 – 12:00 ч. 

Следобед:  12:30 – 16:00 ч. 

Две активни почивки по 15 мин., които се ползват през първата и втората половина на 

работния ден, съобразно степента на ангажираност при изпълнение на служебните 

задължения. 

 

Огняр: 

6:00 – 12:00 ч. 

14:00 – 16:00 ч. 

Две полупасивни почивки от 8.30 до 8.45 ч. и от 10.30 до 10.45 ч. 

Във времето, когато не работи парното отопление, огнярят е на разположение на 

ръководството на училището.  

 

Пазачи: 

I пазач 

Предиобед: 7:30 –12:00 

Следобед: 13:00 –16:30  

Две полупасивни почивки от 9:00 до 9:15 и от 15:00 до 15:15 ч. 

II пазач 

Предиобед:   9:00 – 13.00 

Следобед:   14:00 -  18:00  

Две полупасивни почивки от 11:30 до 11:45 и от 16:00 до 16:15 ч. 

 

Чистачки 

Предиобед: 6:30 – 11:45 ч. 

Следобед:  12:15 – 15:00 ч. 

Чистачка - администрация: 

Предиобед: 6:00 – 11:00 ч. 

Следобед: 14:00 – 17:00 ч. 

Чистачка – физкултурен комплекс: 

Предиобед:    7:30 – 11:45 

                     12:15 – 16:00 
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 Активни почивки – включват двигателна дейност, спортни и физически 

упражнения. 

 Полупасивни почивки – включват разходки, спортни игри, леки физически 

упражнения. 

 Пасивни почивки – провеждат се в седяща или друга подобна поза и включват 

четене, музика, психично разтоварване. 

 

IV. Процедура за свикване на Общо събрание. 

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква от директора или по искане на най-малко 1/3 от 

щатния персонал на училището. То се провежда при необходимост. 

  (2) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината плюс един 

от целия личен състав на училището -  зам-директори, педагогически специалисти, 

служители и работници. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. 

 

V. Трудова книжка. 

Чл. 20. (1) Зам.-директорите, педагогическите специалисти, служителите и работниците при 

постъпване на работа са длъжни да представят на работодателя трудова книжка. 

  (2) Трудовата книжка се съхранява от зам.-директорите, педагогическите 

специалисти, служителите и работниците или от ЗАС, съобразно декларираното желание на 

съответното лице, което е длъжно да я представя на работодателя при поискване. 

 (3) При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да 

впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на 

съответното лице. 

 

VI. Трудов стаж. 

Чл. 21. (1) Трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по 

трудово правоотношение. 

   (2) Трудовият стаж се изчислява съгласно чл. 355 от КТ. 


