
ГЛАВА ПЕТА 

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 
 

1. Раздел първи – Ученици 

Чл. 72. (1) Учениците имат следните права: 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и позитивна 

среда; 

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 

3. да избират професията/специалността; 

4. да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване 

в избираемите учебни часове; 

5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

6. да получават информация относно обучението, правата и задълженията си; 

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, в т.ч. да 

бъдат включени в дейности в полза на паралелката и/или училището, определени в 

Механизма за прилагане на Наредбата за приобщаващото образование; 

8. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) да получават стипендии по ред и при условия, 

определени с ПМС и вътрешноучилищните нормативни документи; 

9. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование 

и/или професия; 

10. да участват в проектни и програмни дейности; 

11. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите учебни часове; 

12. да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния 

живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план чрез формите на 

ученическо самоуправление; 

13. да получават съдействие от училището и от органите на местното 

самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както 

и при участие в живота на общността; 

14. да бъдат поощрявани с морални и материални награди, определени в 

Механизма за прилагане на Наредбата за приобщаващото образование. 

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и 

училище, определени с този правилник по предложение на учениците. 

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, 

определени от Министерския съвет. 

Чл. 73. (1) Учениците имат следните задължения: 

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да 

допринасят за развитие на добрите традиции; 

3. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) да зачитат правата, честта и достойнството 

на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие към други ученици, 

учители и персонал в училището; 

4. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) да носят училищната униформа и другите 

отличителни знаци на училището; 

5. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) да се явяват в училището с облекло и във 

вид съгласно изискванията на училищния правилник, а именно: с панталони с нормална 

дължина, вкл. ¾ дължина и без скъсани участъци; поли с дължина около и не по-малка 

от коляното; блузи, покриващи коремните части и раменете; 



6. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, 

енергийни напитки, алкохол и наркотични вещества; 

7. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

8. да носят ученическата си карта в училище и извън него; 

9. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) да предоставят на своите родителите 

достъп до електронния дневник за информиране за оценки и отсъствия; 

10. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 

11. да спазват правилника за дейността на училището; 

12. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане 

на учебните часове; 

13. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) да не използват мобилните си телефони и 

други технически и електронни средства по време на учебните часове и при провеждане 

на изпити, освен за целите на урочното съдържание след разрешението на учителя по 

съответния учебен предмет; 

14. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на 

училището. 

Чл. 74 За нарушения на дисциплината се считат следните провинения: 

1. подсказване и преписване по време на контролни и класни работи, изпити и 

други форми на оценяване на резултатите от обучението; 

2. безотговорно отношение, вандализъм и/или кражба на училищно имущество; 

3. измама в училищна документация или унищожаването й; 

4. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) непредставяне в срок, определен с 

настоящия правилник, на съответните документи за отсъствие от училището; 

5. внасяне и употреба на цигари, енергийни напитки, алкохол, наркотици в 

сградата, в двора и в района на училището; 

6. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) използване на обидни изказвания, 

подигравки и епитети, унижаващи достойнството, или проява на провокативно 

поведение към ученици, учители и персонал от училището; 

7. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) проява на физическо и психическо насилие, 

тормоз и агресия срещу други ученици, учители и персонал от училището; 

8. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) възпрепятстване провеждането на учебния 

процес и създаване пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения; 

9. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) използване на мобилни устройства по 

време на учебните часове и при провеждане на изпити без разрешението на учителя по 

съответния учебен предмет; 

10. накърняване авторитета и достойнството на учителя и непедагогическия 

персонал; 

11. носене и използване на хладни и огнестрелни оръжия, застрашаващи живота 

и здравето на други ученици, учители и непедагогическия персонал; 

12. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) неносенето на училищна униформа и на 

другите отличителни знаци на училището, както и явяването на ученика в училището с 

облекло и във вид, които са нарушение на настоящия правилник; 

13. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) явяването на ученика в състояние, което не 

му позволява да участва в учебния процес; 

14. участие в политически партии и организации до навършване на 18-годишна 

възраст. 

Чл. 75. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване 

на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато: 



1. се премества в друго училище; 

2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни 

причини за период, по-дълъг от два месеца; 

3. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните 

изпити в три поредни сесии. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна 

възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна 

администрация, РУО–София-град и органите за закрила на детето. 

Чл. 76. (1) Училището има Етичен кодекс на училищната общност, който се 

приема от представители на педагогическия съвет, Обществения съвет и на Ученическия 

съвет. 

(2) Етичният кодекс на училищната общност се изготвя по достъпен и разбираем 

за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда. 

(3) Етичният кодекс се публикува на електронната страница на училището. 

 Чл. 77. (1) На учениците в училище, се предоставя подкрепа за личностно 

развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията им. 

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

индивидуалните образователни потребности на всеки ученик. 

(3) Общата и допълнителната подкрепа в СПГ се реализира от психолог и 

ресурсен учител. 

Чл. 78. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

(2) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този 

правилник; 

3. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; 

4. консултации по учебни предмети;   

5. кариерно ориентиране на учениците; 

6. занимания по интереси; 

7. библиотечно-информационно обслужване; 

8. грижа за здравето; 

9. поощряване с морални и материални награди; 

 10.  дейности по превенция на агресия, тормоз, насилие и преодоляване на 

проблемно поведение; 

11. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. 

Чл. 79. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти 

включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и 

същи деца и ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи. 

Чл. 80. Кариерното ориентиране в училищното образование включва 

взаимнодопълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, 

посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния 

самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на 

връзка между училището и пазара на труда. 

Чл. 81. (1) Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите 

и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, 

технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, 

както и за придобиване на умения за лидерство. 



(2) За учениците в училището, за които са установени пропуски в учебното 

съдържание и са идентифицирани с индивидуални карти потребности се провежда 

допълнително обучение за подкрепа. 

Чл. 82. Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищна 

библиотека и гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни 

документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел изграждане 

на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. 

Чл. 83. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и 

учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за 

здравословен начин на живот. 

Чл. 84. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към 

развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с ДОС за 

приобщаващото образование. 

(2) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед 

може да учредява награди за учениците. 

Чл. 85. (1) Училището осъществява дейности за мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на 

всички участници в образователния процес. 

Чл. 86. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1. работа с ученик по конкретен случай; 

2. ресурсно подпомагане. 

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици: 

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания. 

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за 

допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на 

ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за 

ресурсно подпомагане. 

Чл. 87. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно 

развитие. 

(2) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на 

директора за определен ученик. 

(3) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се 

включва психолог. В екипа може да се включват и други специалисти, както и 

представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

(4) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а 

при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото 

образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 88. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището: 

1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с 

развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 



5. изпълнява и други функции, предвидени в ДОС за приобщаващото 

образование. 

 Чл. 89. Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни 

предмети, по време на учебната година учениците имат право да участват в организирани 

извънкласни и извънучилищни прояви, изяви и мероприятия, посещения на природни 

обекти, обществени, културни и научни институции, както и във всички дейности по ор-

ганизирано извеждане на ученици от населеното място на училището, само след инфор-

мирано писмено съгласие на родител.  

 Чл. 90. В началото на учебната година класният ръководител предоставя на ро-

дителите на учениците от съответната паралелка декларация за информирано съгласие 

(по утвърден образец). 

 Чл. 91. По време на учебната година ръководителят на извънкласната дейност 

и/или учителят, инициирал и отговорен за организацията и провеждането на съответното 

събитие и/или дейност, предоставя на родителите на участващите ученици декларация 

за информирано съгласие за участие в конкретно събитие/дейност (по утвърден образец) 

в случаите, в които родителят не е дал своето съгласие до момента. 

 Чл. 92. Родителят попълва декларацията по чл. 90 и чл. 91, с което писмено изра-

зява съгласието си за участие на своето дете в организираните извънкласни и извънучи-

лищни дейности и я предава на класния ръководител или отговорен учител. 

Чл. 93. Класният ръководител и/или учителят, инициирал и отговорен за органи-

зацията и провеждането на съответното събитие и/или дейност, съхранява декларациите 

за информираното съгласие на родителите на учениците до края на учебната година. 

Чл. 94. Категорично е забранено провеждането на организирана форма на съби-

тие/ дейност с участие на ученици като поход, пътувания с образователна, възпитателна, 

културно-развлекателна и опознавателна цел, прояви в областта на науките и технологи-

ите, изкуствата и спорта на общинско, областно, национално и международно ниво, по-

сещения на културни и групови прояви за ученици (театър, кино, изложба, цирк, концерт 

и др.), без: 

1. осигурено информирано писмено съгласие на родителите на учениците; 

2. проведен от отговарящия учител инструктаж по здравословни и безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд на участващите ученици, който удостоверяват с 

личен подпис; 

3. заповед на директор за провеждането на събитието/дейността. 

 Чл. 95. При провеждане на организирана форма на събитие/дейност и екскурзии 

с обща цена, с участие на ученици, се забранява:  

1. навеждането през прозорците на превозните средства, качването и слизането 

по време на движение, хвърлянето на опасни предмети; 

2. пушенето, употребата на алкохол, енергийни напитки и наркотични вещества;  

3. катеренето по дървета, движението по неосигурени маршрути; 

4. навеждането през прозорци, тераси, перила на хотели, туристически бази и 

други; 

5. къпането във водни басейни, неосигурени със спасители и без разрешението 

на учителя/ръководителя; 

6. закупуването на храни и напитки от улични търговци;  

7. контактите с непознати лица в отсъствието на учителя/ръководителя на гру-

пата; 

8. (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.) поведение, което нарушава етичните норми 

и взаимоотношения. 

 Чл. 96. Учениците се задължават стриктно да спазват: 

 1. указанията на учителя/ръководителя на групата;  



 2. правилата за безопасност на движението по пътищата и култура на поведение 

при пътуване в обществения транспорт.  

Чл. 97. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в 

нормативните актове по неговото прилагане и в Правилника за дейността на училището, 

след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация 

и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните 

санкции: 

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 

(2) (изм. Протокол № 1/25.11.2022 г.) Когато ученикът възпрепятства 

провеждането на учебния процес, както и при всяко неизпълнение на останалите му 

задължения по чл. 73, ал. 1 от настоящия правилник, се отстранява до края на учебния 

час, като се насочва към психолога/образователния медиатор. 

 (3) (изм. Протокол № 6/13.05.2022 г.; Протокол № 1/25.11.2022 г.) Когато 

ученикът се яви в училище с без униформено облекло или във вид, които са в нарушение 

на този правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния 

процес, му се възлага задача за самостоятелна работа, със срок за изпълнение до 

следващия учебен час по учебния предмет, по който му е възложена задачата. В този 

случай оценяването е в зависимост от обема на поставената задача и при спазване на 

нормативните изисквания за оценяване на резултатите на учениците.  

 (4) (изм. Протокол № 1/25.11.2022 г.) Веднага след приключването на учебния 

час по ал. 3 или след отстраняването на ученика по ал. 2 се предприемат дейности за 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява 

родителя/настойника. 

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемно поведение. 

(6) Освен налагане на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към 

консултации от специалист, допълнително обучение и участие в извънкласни форми с 

оглед недопускане на нарушения и отпадане на от училище. 

(7) Наказанията по ал. 1 могат да се налагат на ученика и за допуснати 

неизвинени отсъствия: 

1. за допуснати над 5 неизвинени отсъствия – „забележка“ 

2. за допуснати над 5 неизвинени отсъствия и нарушение на този правилник – 

„преместване в друга паралелка в същото училище“; 

3.  за допуснати над 10 неизвинени отсъствия – „предупреждение за преместване 

в друго училище“; 

4. за допуснати над 15 неизвинени отсъствия – „преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение“ за ученици, навършили 16 години, или „преместване 

в друго училище“ – с изключение на ученик от последния гимназиален клас в дневна 

форма на обучение. 

Чл. 98. (1) Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не се 

прилага, когато това налага промяна на специалността. 

(2) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма 

в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения. 

(3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 



Чл. 99. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция 

по чл. 97, ал. 1. Мерките по чл. 97, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 

97, 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. 100. (1) Санкциите са срочни. 

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, 

„предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и 

„преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 

учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата 

учебна година. 

Чл. 101. (1) Санкциите „забележка” и „преместване в друга паралелка в същото 

училище” се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на 

класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по 

предложение на педагогическия съвет. 

(2) Мярката по чл. 97, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

Чл. 102. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 97, ал. 1 

директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 97, ал. 1, т. 3 – 5  и 

съответните териториални структури за закрила на детето. 

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява 

от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик 

извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си. 

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан 

и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 

Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогически съветник. 

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази 

мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 97 се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 103. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението по чл. 101. 

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за 

налагането й. 

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на 

родителя му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище” – и на 

началника на РУО–София-град. 

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите 

по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 104. (1) (изм. Протокол № 1/25.11.2022 г.) Наложените санкции се отразяват 

в личния картон на ученика. 

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

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

заповед на началника на РУО–София-град. 

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

друго училище”, „преместване в друго училище” или „преместване от дневна форма в 



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

получава стипендия за отличен успех. 

(4) При налагане на мярката по чл. 97, ал. 2 ученикът няма право да напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на 

мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на 

мотивацията и социалните им умения за общуване – дежурният учител осъществява 

среща на ученика с психолога/педагогическия съветник и/или с председателя на 

УКБППНП и се уведомява родителят/настойникът. 

Чл. 105. (1) Санкциите 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 санкциите „преместване в друга 

паралелка в същото училище” и „преместване в друго училище” той може да продължи 

обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен. 

(3) (изм. Протокол № 1/25.11.2022 г.) Заличаването се отбелязва в личния картон 

на ученика. 

Чл. 106. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и 

училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, 

обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го 

прави необходимо. 

(2) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната 

поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката. 

Чл. 107. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в 

случаите: 

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

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

лекар в лечебно заведение;  

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, 

като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и 

други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от 

организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след 

потвърждение от родителя;  

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

заявление от родителя/настойника до класния ръководител; 

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

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

което подробно се описват причините за отсъствието.  

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

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

електронен път и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в 

училище.  

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

на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или 

по електронен път 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.  

Чл. 108. (1) Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е 

неизвинено. 

(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. 



Чл. 109. (1) За ученик от ХІІ клас, обучаван в дневна форма, чийто отсъствия не 

позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни 

предмета от раздел А и раздел Б на училищния учебен план, по който се обучава, 

директорът на училището по предложение на ПС, определя  със заповед условията и реда 

за оценяване знанията и уменията за завършване на учебният срок и/или учебната 

година. 

(2) Срочната/годишната оценка за ученик от VІІІ до ХІ клас, обучаван в дневна 

форма, не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания при 

отсъствия на ученика в повече от 25 процента от часовете по учебния предмет в 

съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за 

определяне на оценка. 

(3) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година 

няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това. 

(4) Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците със СОП не се 

отразява на формирането на срочна оценка. 

Чл. 110. (1) За допуснатите отсъствия по чл. 107 и чл. 108 класният ръководител 

своевременно писмено уведомява родителя/настойника на ученика. 

(2) Броят на отсъствията ученика се отбелязват в дневника на класа. 

 


