
ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – С. БУКОВЛЪК,  ОБЩ. ПЛЕВЕН 

УЛ. „ПЛОЩАДНА”№7 , ТЕЛ.: 063568/212E-MAIL: ou_bukovlak@аbv.bg 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР:………………… 

           (Теодора Влахова-Петрова) 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

за вътрешния трудов ред 

 

Настоящият правилник е утвърден от директора на училището на 

14.09.2018 г. със Заповед № РД-18-272/14.09.2018 г., на основание чл. 181 

(1) от КТ, след проведена консултация с председателя на синдикалната 

организация на СБУ , съгласно чл. 181. (2) от КТ. 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящият правилник конкретизира правата и задълженията на 

педагогическия и непедагогическия персонал в ОУ „Св. Климент Охридски” 

и неговото ръководство, установени с КТ и КТД и действащото 

законодателство и  урежда организацията на труда, съобразно условията в 

училището. 

Чл.2. При разработката на настоящия правилник са спазени изискванията 

на КТ, КТД и Длъжностните характеристики на персонала. 

Чл.3. Правилникът за вътрешния трудов ред се изменя при настъпили 

промени в трудовото законодателство или при настъпили съществени 

изменения в организацията на работа в ОУ „Св. Климент Охридски”. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА В ОУ „ Св. Климент Охридски” 

Чл. 4. Училищната сграда се отваря в 6:00 часа и се затваря в 18:30 часа по 

време на учебни занятия, освен когато има извънкласни занимания, но не 

по-късно от 20:00 часа. 

Чл.5. Работното време на педагогическия персонал е: 
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(1) Лицата, заемащи учителски и възпитателски длъжности съгласно КТ и 

сключени трудови договори е   8 часов работен ден и той включва: 

задължителна преподавателска работа, възложена със Списък-Образец 

№1, работа за самоподготовка / която може да се осъществява извън 

училищната сграда  при необходимост/, провеждане на педагогически 

съвети, родителски срещи, участия в комисии и други задачи възложени 

им от директора  или главният  учител на училището.  

(2) След приключване на учебните занятия за втория учебен срок и през 

ваканциите, лицата, заемащи учителски и възпитателски длъжности имат 

работно време от 8:00 до 16:30 часа, като 30 минути са обедна почивка, а 3 

часа дневно от тях са за индивидуална методическа работа, която може да 

се извършва  извън сградата на училището. 

(3) Работното време на учителите, на които са възложени дейности в група 

за целодневна организация на учебния ден  започва 1час преди началото 

на първата възложена дейност за деня.  

(4) Работното време на училищният психолог, педагогическият съветник и 

ресурсният учител се регламентира с утвърден от директора график.. 

(5) Началото на работния ден на главните дежурни и на дежурните 

учители е 30 минути преди началото на първия учебен час, съгласно 

утвърдения график на дежурствата. 

Чл. 6. Работното време на различните категории: педагогически 

специалисти административен и помощен персонал е: 

1. Директор-  от 7,30 до 16.00 ч.; 

2. Главен счетоводител – от 08:00 до 13:00 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.; 

3. Училищен психолог –  

4. Педагогически съветник- 

5. Ресурсен учител –  

6.Главен учител-  

7. ЗАТС – от 07:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.; 

8. Домакин – от 7,30 до 16,00 ч.;93. Пазач-невъоръжена охрана –  от 07:30 

до 16:00 ч.; 



10. Чистач/хигиенист с работно време: 

- за І-ва смяна от 06:00 до 14:30 часа, с почивка от 11:00 до 11:30 ч.; 

- за ІІ-ра смяна от 10:00 до 18:30 ч. с почивка от 15:00 до 15:30 ч. 

11. Огняр/ Работник поддръжка –  

          не отоплителен сезон от 07:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.  

           отоплителен сезон- 

 - за І-ва смяна от 06:00 до 14:30 часа, с почивка от 11:00 до 11:30 ч.; 

- за ІІ-ра смяна от 10:00 до 18:30 ч. с почивка от 15:00 до 15:30 ч. 

Чл. 7. Отпуски и почивки:  

(1) За педагогическия персонал според НРВПО – 56 работни дни платен 

годишен отпуск за членовете на синдиката 48 работни дни за 

несиндикални членове и регламентирания с КТ, Вътрешните правила за 

работната заплата и КТД допълнителен платен годишен отпуск за 

съответната година. Отпускът се ползва след писмено разрешение на 

директора. 

(2) Отпуски и почивки за непедагогическия персонал на основание чл. 155 

от КТ - платен годишен отпуск не по малко от 28 работни дни и 

допълнителен платен годишен отпуск съгласно КТ и Училищния 

колективен трудов договор и 34 работни дни за лице с ТЕЛК. 

(3) Членовете на синдикални ръководства имат право на допълнителен 

платен годишен отпуск на основание и по реда на чл.159 от КТ, но не по-

малко от 25 часа за година. 

(4) Директорът осигурява отпуск за квалификация и преквалификация на 

лицата, заемащи учителски и възпитателски длъжности, като и на 

работниците и служителите, при обезпечаване на непрекъснат учебен 

процес и нормално протичане на работата в училището. 

(5) Неплатен  отпуск до 30 работни дни за всяка календарна година се 

зачитат за трудов стаж. 

 

 

 



ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 8. Директорът е длъжен да:  

1.Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност  в училището. 

2.Организира безопасни условия за възпитание, обучение и труд, като 

назначава комисии, организира процедури, утвърждава графици и др.  

3.Осигурява управление на човешките ресурси: сключва, изменя и 

прекратява трудовите договори с училищния психолог, педагогическият 

съветник, ресурсен учител, и лицата, заемащи учителски и възпитателски 

длъжности, служителите и работниците в училището по КТ. 

4.Утвърждава и изготвя длъжностното разписание на персонала, и 

утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати. 

5.Ръководи и контролира квалификационната дейност. 

6.Обявява свободните работни места. 

7.Награждава и наказва учители и служители по реда на КТ, ЗПУО и други 

нормативни актове. 

8.Създава условия и стимулира  творческите изяви на учителите и 

служителите. 

9.Спазва и привежда в изпълнение действащото законодателство и 

нормативните актове в системата на народната просвета. 

10.Председател е на Педагогическия съвет –  като специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси. 

11.Да организира и контролира учебната дейност на педагогическите 

специалисти, на които възложени дейности  в група за целодневна 

организация на учебния ден 

12.Да организира и контролира дейностите по осъществяването на 

безплатното хранене на учениците по национални програми на МОН, схеми 

на Държавен фонд „Земеделие” и други национални, европейски или др. 

инициативи. 

13.Да спазва нормативната уредба - КТ, ЗПУО и други правилници и  

наредби на МОН, националното и европейското законодателство. 



14.Да организира и контролира провеждането на изпитите за приключване 

на учебен срок, поправителните и приравнителните изпити за учениците 

от прогимназиален  етап. 

15.Да проверява декларациите и справките за взети часове над 

минималната норма преподавателска работа (лекторски часове) на 

педагогическите специалисти от всички звена и етапи, което да 

удостоверява с подпис на всяка декларация или справка. 

16.Да организира и контролира работата на административния и 

обслужващ персонал. 

17.Да работи за разширяването и обогатяването на материалната база на 

училището. 

18.Да организира и контролира спазването на изискванията за 

противопожарна безопасност, хигиена на труда, безопасност на 

движението, действията при бедствия, аварии и катастрофи, обедното 

храненето на учениците, пропускателния режим в сградата и действията 

при анонимно телефонно обаждане. 

19.Да подържа връзка и да контактува с ведомства, администрации, 

търговски дружества и други организации. 

20.Да изпълнява и всички останали задължения, произтичащи от 

Длъжностната му характеристика. 

21.Да организира и контролира учебната дейност на педагогическите 

специалисти, които по щат или допълнителен договор в прогимназиалния  

етап през учебната година. 

22.Да организира и контролира изработването на Списък-образец №1 и 

училищните учебни планове за прогимназиален и гимназиален етап. 

23.Да организира и контролира издаването на удостоверения на ученици 

от прогимназиален и гимназиален етап,  свидетелства за основно 

образование, дипломи за средно образование и техни дубликати, както и 

вписването в електронния регистър на МОН на тези от тях, съдържащи 

сериен номер. 

24.Да организира и контролира провеждането на изпитите за приключване 

на учебен срок, поправителните и приравнителните изпити за учениците 

от прогимназиален  и гимназиален етап. 



  25.Да организира и контролира провеждането на националното 

външното оценяване в прогимназиален и гимназиален етап в училище. 

 26.Да организира и контролира работата на училищните компютърните 

кабинети и училищния сайт. 

27.Да организира и контролира дейностите по защита на личните данни и 

информационната сигурност. 

 28.  Да организира и контролира учебната дейност на педагогическите 

специалисти от начален етап. 

29. Да организира и контролира изготвянето на седмичното разписание на 

учебните часове и училищните учебни планове на начален етап, както и да 

подпомага изготвянето им на останалите етапи и степени.. 

30.Да организира и контролира дейностите по изготвяне на удостоверения 

за децата от подготвителната група и учениците от начален етап. 

31.Да организира и контролира организация на националното външното 

оценяване в начален етап и да подпомага провеждането му в училището 

за останалите степени и етапи. 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ,  

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Чл. 9. Задължения учителите,  старши учителите и главният учител: 

1.Да  създават и подържат в процеса на обучение и възпитание атмосфера, 

която да благоприятства за създаване на добър психологически 

микроклимат. 

2.Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца, Етичния кодекс на 

работещите в училището и всички  други законови разпоредби, касаещи 

правата на човека и детето. 

3.Да носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на 

учебните часове, дейности, занимания, отдиха и,културните и спортните 

прояви, организирани от училището. 



4.Да инструктират учениците и контролират спазването на правилата за 

безопасност на движението и охраната на труда при работа с материали и 

средства, които могат да бъдат заплаха за здравето и живота на учениците. 

5.Да изпълняват годишните/седмичните си нормативи за преподавателска 

работа, плановете и разписанията за провеждане на часовете по СИП/ФУЧ 

и ЗИП/ИУЧ и попълват ежедневно дневниците на групите и паралелките, в 

които са им възложени учебни часове и дейности. 

6.Да използват работното си време извън норматива за деня за 

самоподготовка, проверка на писмени работи, работа с ученици, участие в 

ПС, консултации на учениците, работа с родителите им и с обществени 

организации 

7.При необходимост директорът може да ангажира педагогическите 

специалисти , служителите и работниците с дейности в училище по реда 

на чл.136, ал.1 от КТ в рамките на осемчасовия работен ден. 

8.Да изпълняват дежурства по време на учебните занятия организирани по 

график изготвен в интерес на работата, като отговарят за реда, 

дисциплината и опазване на общественото имущество по време на 

провеждане на учебния процес и извън него. При произшествия и 

нарушаване на реда и дисциплината дежурният учител представя отчет за 

протичане на дежурството на директора . 

9.Дневниците на паралелките и групите се съхраняват в учителската стая, а 

на педагогическия съветник, ресурсния учител и училищният психолог– в 

кабинетите им. На ученици не се разрешава да пренасят дневниците на 

паралелките.  

10.Педагогическите специалисти нямат право да предоставят 

допълнителни образователни услуги срещу заплащане (частни уроци) на 

ученици на  от ОУ „Св. Климент Охридски”, на които преподават. 

11.За уронване авторитета и престижа на училището, при изнасяне на 

сведения от заседания на ПС и разпространяване на слухове, за 

некоректно и не колегиално отношение, действия и изявления, 

педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда 

на КТ. 

12Педагогическите специалисти са длъжни да съдействат за подобряване 

на интериора на класната стая и училищната сграда. 



13.Педагогическите специалисти са длъжни до 20-то число на всеки месец 

да представят декларация за взети лекторски часове от предходния месец. 

При не предадена такава декларация, лекторските часове се отчитат през 

следващия месец. 

Чл. 10. Задължения на работниците и служителите: 

1. Чистач/обслужващ деца в училище са длъжни да: 

1.1. извършват редовно и  качествено почистване на класните стаи, 

учебните кабинети, коридори, сервизни помещения, физкултурни салони 

и прилежащите към сградата площи, както и да осигуряват достъп до 

всички стаи и помещения, в които се провеждат учебни часове и 

извънкласни дейности, съгласно график за провеждането им. 

1.2. да спазват правилата за охрана на труда, санитарно-хигиенните 

изисквания, реда и начина на употреба на препаратите за почистване и 

дезинфекция. 

1.3. да изпълняват и всички останали задължения, произтичащи от 

Длъжностната им характеристика. 

2. Задължения на длъжностите „Главен счетоводител”, „, ”Завеждащ АТС”,  

„Домакин“, „ Огняр”, „Обслужващ деца в училище“ и „Пазач-невъоръжена 

охрана“ - по длъжностните им характеристики. 

V. СТРУКТУРНО – ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

1. Болничните листи се представят в училище лично или от член на 

семейството в срок от 24 часа от датата на заболяването, на директора,  

или в канцеларията училището. За закъснението се носи отговорност по 

КТ. 

2. Заявления за отпуск се представят 2 (два) дни , преди поисканото начало 

на отпуска. 

VI. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 

 

1. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на 

трудовата дисциплина и се наказва дисциплинарно по КТ. 

2. Заличаване на дисциплинарно наказание става с изтичане на една 

година от налагането му или предсрочно по реда на чл.198 от КТ. 



VІI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящият правилник се издава на основание на  чл.181 от КТ и има 

задължителен характер за всички служители на ОУ „Св. Климент 

Охридски”. 

2. Настоящият правилник за вътрешния трудов ред  е в сила от 17.09.2018 

година  и се изменя при настъпване на промени в трудовото 

законодателство. 

 

 

 


