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ЗА ВЪТРЕШНИЯ
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вкл

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава

ЧЛ. 1. 13 11равили и ка за вътрсгпн ия ТРУJЮВ рол сс УРСЖJЩ opгall иза: гията на труда
110транспорт

Чл. 2.

гим наЗИ$1

София

- гр.

на наСТОЯЩИ$1правилник

Целите

в 11рофесионална

са:

2.1. Да осигури сигурност
и яснота МСЖЛУ работодателя
и учители.
служители
и работници
отношение условията на труд, като гарантира и загпитава техните взаимни права и интереси;
2.2. Да създаде оптимални условия за провсждане на учебните занимания;
2.3. Да осигури трудова лисциплина;
2.4. Ца осигурят условия за оптимално полэване на учебните зали, кабинети и работилници, както
при.гсжашите
терени към сгралитс на училишето.
Чл. 3. Настояшият правилник С иллален на основанис на чл. 181 от Колскса на труда и С в сьотвстствис
Правилника за лсйностга на училишето
и лсйствувашата
lюрмаТИШJa база 1\ сферата на средното образованис
Чл. ~. При измсиснис на разиорслбитс
в Колскса на труда,
ирилнганс,
както и IlрИ IIРОМСIIИ Н цойстващата
нормативна
Правилника

за вътрсшния

ТРУJЮВ рсд, Дирскторьт

е длъжен

JJормаТИВJJИ актове

ползаконовигс
база,
в срок

имаща

и

с

110 неговото

разпорслбитс

ОТНОIJIСJJИСкъм

110

от 15 дни ла ВНСССнеобходимито

11(\

промсни

н нсго.

Ч.I. 5. /1/ Правилникът
за вътрсишия трулов рсл В училигисто
СС изработва
и утвържлава
от )lирсктора
Ilpll
спалванс на процслурага,
установспа
в ЧЛ.37 от Колскса на трула.
/2/ В съответствие
с Колскса
на труда и подзаконовите
нормативни
актове 110 ирилагансто,
i\IY
Лирскторъг или уиълномощсно
от него длъжностно
лице могат за оирелслен период от врсмс да огменял
лсйстнието
на Правилника
за I\ЪТРСIIIIIИЯ трудов ред.

Ч: •. 6. Правилникът

вьтрсишия

за

кои 1() 1голагат тру)! 110трудово

Чл. 7. Учитслите,

служитслигс

вътрсгиния

рсл ОТ момснта.

трудов

Чл. 8. При постыгванс
Правиллика

трудов

и

в който

трулов

Ч .г. 9. /1/ Правилиикът

спрямо

всички

служители

учители.

работнини.

и

с работодателя.

работиицитс

на JJОВИучигсли,

за вътрсшния

ред се прилага

1гравоотношение

са

длъжни

се запознаят
служители

с

правилата.

да спазват

установсни

с

Правилника

за

ТЯХ.

или работници

Дирскторът

задължително

ги

запознава

с

рсл.

за вът рспп гия гру лон РС)! СС прилага

liO отиошсиис

на всички

лица,

намиращи

сс 11(\

I'СРИI'ОРШlта на училигисто.

/2/ Правилникът
команлировани
училишето.

от

за

ЛРУГ

Ч л. 10. /1/ Правилникът

вьтрсгиния

"\3 вътрсшиия

/2/ В училището,
IJCJсмисъла
..Мюнхсн" N2 12, Фирми ге. в които

рсл сс прилага

трулов

работолагси,

ла

изгп.лияват

ТРУ;\ОВ РС,'! СС прилага

на IIШIJ~ИJIIIика за
провсжда учебна

110

врсмснно

отношенис

своигс

на всички

задължсния

на цялата територия

ВЪТQеШНИil-IQУ;.LО!l PCl! сс

практика,

Глави П. АДМИНИСТРАТИВНА
СТРУКТУРА
НА УЧИЛИЩЕТО
Ч: г. 11. /1/ Учипишният
екип СС СЪСТОИот педагогически
и непсдагогически
/2/ Общата му численост СС планира от Директора.

исрсопал.

лворни

и

КОИТО

са

1<1 11;1

113учипишсто.

проиэводствсна

сс

лица,

113 тср игорин

включват
както

страли

гс на )'.1.

и ирилежагцитс

им

ТСРИТОРИИ.

/3/ СъоБРЮ110 утвърJlСlJaта
СЧСговолитсл.

със

числсност

сс

функции

и

спсциализирани

Дирснтора.
Чл. 12. /1/ Длъжностито на
със структурно
и поимснно

пслаго:
шагно

изготвят
завеждащ

структурно
служба

ичсския и нсислагогичсския
разписанис и сс заемат

И IJCJИМСIIНОщатно
"Личен

състав",

разписанис от Глвния
се утвьржлават
от

които

псрсонал в ПГГ - I'р. София СС угвържлава
полбор 110 чокумспги
и събсссдваис

ЧРС'\

кан.тичатигс.

Чл.

/2/ Длъжностнитс
13. /1/ Дирскторът

харак 1сристики

струк гурного
и поимснпото
1 юрмаги ВIгите локумс:
пи.

/2/ Всички

члсиовс

С работолатсл
гиатно

сс упп.ржлават
lIa

разписанис

на училиишия

скип

члсновстс

от Дирекгора.

на училищния

на персонала,
са полчинсни

съобразно

на Дирсктора.

екип.

Той

нуждите

има

право

на учипишсто.

ла

промсня
спазвайки

:

с

Чл. 14. Членове
•

на учипишното

ръководство

/J(ИРСКIlИОIIСII съвет/ са:

Директор

•
•
•

Замсстник-лирсктор
110учебно - произволствсната
дейност (ЗДУП)О
Замсстник-лирскгор
110учебната дсйност (з,цУ Д) -l(неВllа форма на обучение
Заместник-лирсктор
110учебната дсйност (ЗДУД) - вечерна форма на обученис
•
Главсн счсговолитсл
с отговорни функции
14.1. Членове на Управитслния
съвет са:
• Дирсктор
•
Заместник-дироктор
ПОучебно- произволствоната
дейност (З)(УПД)
•
Заместник-лироктор
110учебната лейност (з,цУ Д) - дневна форма на обучение
•
Замсстник-лирсктор
110учебната дейност (ЗJ(У Д) - вечерна форма на обучение
•
Счстоволитсл
с отговорни функиии
• П ролстав итсл на ръководството
на си идикал ната орган извция
Ч./. 15. /1/ Учитслигс, служигслитс
и работпицигс работят пол прякото РЪКОВОЛСТВОна:
3ДУПД
всички учигсли 110 теория, практика, работници
и служители.
свързани С произволствсиата
лейност.
3ДУ Д - всички учители 0"/ общообразовагслиия
цикъл и класнигс ръководитсли.
Домакин - IIСI1С1Щ/'ОI'ИЧССКИ
lIеРСОllал - чистачи на помещение, работници.
12/ Административната
структура и управлснскитс
връзки се УТВЪРЖГЩ13ат
ОТ Директора.
Глина III. ттмлови логовот-и
Чл. 16. Груповиго договори :\IСЖ,'IУ)tирсктора
и Замсстник-лиректори.
учитслитс, служителите
и работницигс
сс ск.почваг, измсняг и ирскратяват 110рела на Колскса на грула.
Чл, ] 7. /1/ Директорът сключва TpYIlOB договор в писмена форма, съгласно Кодекса на труда и действувашата
иормагивна база в сферата на срслното образованис.
/2/ Екземплярът за УЧИТСШ/,служителя или работника се връчва слсл эапознаване с длъжностиата
м)
характеристика.
/3/ При всяко измсиснис /Ш съдърэканието
на длъжностната
характеристика,
1 о ловсле ;10 знанието
на учи гсля, служителя ИJlИ работника.
/4/ Допълнително
споразу мснис сс сключва в писмена форма в три скземп

Лиректорът

с лльжсн

ла

/Щ1а 110 един за учителя.
или работника. за ТРУ;ЮIIOТОму лосис и за касата.
Ч:/. 18./1/ Прскратяванс
на грулонитс иравоотношсния
сс извършва 1/0 рсла и услонияга на Колсиса 11((111))\(1.
/2/ Заповсл за ирскратяванс
на ТРУ1ЮВдоговор ССсъпровожда с обхолсн лист, нодписан 01 с ьотвсгиитс
лльжносгни
лица 11 нотвьржлспис
на това, чс учителя, служителя
или работника
няма зальлжсния
към

CI)

жил

сля

и.: И шето.
/3/ Заповол за прскратяванс
на трулов договор с учителя,
служителя
ИJIИ работника
сы ласно Кодекса на трула и дсйстнуващата
нормативна база в сферата на срслното образованис.

)"1

/~/ Екэсмилярьт
за учигсля. служителя
или работника му сс връчва с акта
за прскратяванс на трулов логовор и получавансто на трудовата книжка.

СС изготвя,

на подписвансто

11(\

заповслта

Глава IV. rЛБОПЮ вткмк. почивки и отимски
Ч.I. 19. Нрольлжитслността
на работния ден е фиксирана
в индивилуалния
трудов
~ чи.гишния екип, съгласно Чл. 66, ал. 1, Т.8 от КТ.
/1/ В училигисто С въвслсиа ист лнсвна работна ссдмица.
/2/ 11родължитслността
на ссдм иЧIIОТОработно време е 40 работни часа.

/3/ Организацията

на учебния

дсн

и ирольлжитслността

IIJ\РIЛБЛ N~ 4 ОТ 30 llOl·:МВРИ 2015 г. ЗА УЧЕБfIИЯ
лон. лв. 6р.76 от 28 Ангус: 2020 1'.
Чл. 20. /1/ 1 [родъ.гжитслнос'п

всеки

час сс определят

ПЛАН. Обн. )~H. бр.94 от 4.12.2015

член на

съгласно
1'.. ИТМ.

и

/'С, служигслигс
и работиицитс С 8 часа лнсвно.
учигслитс са лльжни ла бъдат /\ училигпс за изиъ.гпснис
11(1 нормата
работа, "З(1 участие
в Пслагогичсски
съвет (IIC),
мстоличсски
сбирки 11<1
профссионалните
направлсния.
сьвсщания
на постоянните
комисии,
родитолски
срещи, възпигатслна
,[сй "ост, консултаии и с УЧСIIИ цитс. както и за изггьл нение на иарежпан ията на Директора.
/3/ 3а всички учигсли С залължитслно
изпълиснисто
на заиовслитс
на Дирсктора.
зальлжсиияга,
С ьгласно
лльжностната
им характеристика
и задължснията,
определсни
с пристиге планове на комисиите.
нрофссионалните
направлсния.
работнитс
оисратинни
планове, наредби. графици и други, угвьрлсни 0'1
Лирсктсра.

/2/13

а на работното

на учебния

)\ОГО130Рна

рамките на установспо
си прсиолавагслска

врсмс на учители

го работно

ВРС,\1С

2

/4/ След изпълиснисто на посочените в aJl. 2 и 3 зальлжения, учителите могат ла бъдат извън учинишс
за полготовка
и самополготовка
на учсбния пронсс.
/5/ По врсмс на работни
нсучсбни
дни работното
време на псдагогическия
исрсонал,
заместник
лиректори
и Директор
С от 8.00
16.30 часа с обслна почивка от 12.30 ло 13.00 часа.
/6/ Работното
BPCI\IC на 3) l У) l , ЗДУ 11) ( и ) [ирсктора
през учебно врсмс е следното:
- ЗДУ Д / .тнсвна фОР.\1а на обучснис/
- () 1 7.ЗО до 16.00 часа с обслна почивка
12.00 ло 12.30 часа. а 11
лнитс със седмична натоварсност
- 13.00.'(021.30
часа с почивка от 16.30 )10 17.00 часа.
- ЗДУ Д - всчсрна ФОР.\1а Ila обучснис от 1300 до 21.30 часа с почивка от 16.30}(О 17.00 часа.
- ЗДУП)1, от 8.00 до 16.30 с почивка от 12.00 J10 12.30 часа, а 13 лниге със сслмична lIaTOI\apCIIOCT
13.00.'(021.30
часа с почивка от 16.30 до 17.00 часа.
- Директор
- 9.00 ло 17.30 часа с обслна почивка 12.30 ДО 13.00 часа. а 13 деня със седмична
натонарсност
- 13.00.'(021.30
часа с почивка от 16.30)(0
17.00 часа.
Чл, 21. От задължснията
110 чл. 20. ал. 2 са освободени
само служебно
ангажиранигс
учиголи.
нолзваши
п.гагсн. нсилатсн или отпуск 110 болест.
Чл. 22. /1/ Разпрслслснисто
на работно го врсмс С 11 зависимост
от спсиифичните
УСЛОIIИЯ на работното
място.
опрслслсно
на основанис
ЧJI. 139 от ](1'.
/2/ Продължитслността
на работното
врсмс на заместник-дирскгорите
е 8 часа, като присьстнисто
им 11
училигпс С задължи тел 1!О.
/3/ Разпрслсленисто
на работното
врсмс на педагогическия
персонал за изпълнение
на "ормата
си
ирсполавателска
работа
сс опрсчсля
с утвьрлсното
ОТ Дирсктора
седмично
разписание
и С съгласио
угвърлсния
от Дирсктора
график на учсбного врсмс.
/4/ Нродьлжитслиостта
на работното врсмс за нснелагогическия
персонал С 8 часа дневно.
1. За ачминистраиията
работното
врсмс С от 8.00 ч. до 16.30 часа.
2. Работното
ВРС.\1С 11<1 мслицинска
га сестра С 110 угвърлсн
(Н )lиректора
график. който СС окачва
на вратата на мели ни нския каби ист. 11рольлжигслността
на работното
нрсмс се опрслс.гя от работода гсля й.
3. Работното
нрсмс за лльжносттв
хигиснист
на помсшснис
С съгласно
утвърлсн
ол )(ирск 1 (1)(\
график за :1СЖУРСТВО прсз 1 и 11 срок, копие от който сс намира в стаята им.
/5/ Графипитс
110 ЧJI. 22. ал. 4, т. 2 и 3 сс изработват
от Домакина.
/6/ Работно го време "а лсжурнитс
учители СС опрслсля с доиълнигслсн
график и указанис. угвьрлсни
от )lирсктора.
/7/ Управитслния
1" съвст
ировсжда
1 път сслмично работно зассданис 110 ТСКУ"1И въпрос •.
Чл, 23. /1/ Учитслигс
СС я няват в училище 15 МИIIУТИ преди започванс на часовете.
/2/ Учителите улостовсряват
присъствисто
си чрез нанасянс на учебния
материал
в началото
на всеки
учсбсн час в елек грогшия лнсвник чрсз ЛИЧНИН си акаунт.
Чл. 2-t. /1/ Всеки служител
улостонсрява
с личния СИ подпис присъствието
си за работния
ден в присъствсната
книга. намираща СС при охраната
Чл. 25. /1/ В случай, когато учигслят,
служитсляг
ИJIИ работникът
"с могат да се яват наврсмс на работа.
са
ллъжии да уведомят
свосвремснно
за това Лирсктора
или учипищиото
ръководство.
/2/ !3 случай. когато на учителя,
служигсля
или работника
се налага да напуснс работа прсди края на
ра601 1101'0 BPC\IC. Toii

.\10ЖС ;l:! 11:lllр<lIlИ това само слсл

11исмсно

увеломява

нс 11раЗРСlllСlll1С

от Дирскгора.

/3/ Отсъсл вашиге
110
болест
учиголи.
служители
или работници
са .тлъжни
ла информира
1
работолатсля
за "РИЧИllата за иструлосиособносг,
иродължигслноста
на отсьствисто,
вила на болпичния
лис 1
(пьрничсн
или пролължснис).
/4/ Най - късно В първия работен
дсн спец издаванс
на боиничния
лист за отпуска
за времсина
иструлоспособност.
учигелят.
сиужитслят,
работникът
или уиьлномошено
от нсго лицс заверява
болпичиии
.гис г при касиера и 1"0 11 рслстаня
JIИЧIIО на Директора
за ацминистративна
заверка. Бопничният .гис : сс
РСI'истрира в съотвстната
книга от касиера.
/5/ Дирскторъл
опрслсля със заповол. КОЙ ла 1'0 замества
при огсъствията
му (по ВРСМС на отпуск.
с.гужсбни
ангажимснги
и лр.)
/6/ При желанис
за по.гзванс
на платен или неплатен
отпуск заявлението
ла бъде депозсрано
"С 110
малко от 5 работни лии прспи ползването.
Чл. 26. /1/ Ежеднсвсн
контроп 110 спазването
на работното
време от персонала,
ефективното
му изнолзванс
11
IIOJI)'чаваllето на конкретнигс
ТРУJtОВИ задачи СС осъществява
от:
1. Директор - 11(\ З) l У 11)(. ЗДУ)J. /днсвна форма на обучен ИС/. З).{У Д /всчсрна форма на обученис/,
Главен счетоволитсл
с отговори и функпи И.
2. Дирсктор.
З)lУII)(.
'ЩУЛ /лнсвна форма на обучсние/,
ЗЛУ)( /вечсрна форма на обучсние/ - 11(1
\ чигслитс.
3. )lиРсктор.
Главен счстоволигсл
с отговорни
функции
- 11(\ касиер
счстоволил сл. Сскрстар.
Тех ничсски изпълнитсл
и магсриално
отговорни
лица.

4,

Директор,

З)~УII)~

и

рсмонт. охрана и х и гисн ИСТИ,
/2/ Ежсднсвсн
коитрол
училишиият екип сс осыпсствява

Чл, 27. /1/

Със

заповол на

/3/

програма

110 спазвансто

на

СС опрслсяят

обелната

Псдагогичсският

учебна

майстор

работилница,

персонал

1О

на учителя - мсжлучасис

почивкитс

ползва

почивка

рсда

съобразно

11

на

характсристики

110 ал.Г.

30 МИII,- от 12,30 до 13,00 часа,
графика

от

110 поддръжка

на Замсстник-лирскторитс.

и залължснияга

голямо межпучасие

MI111,И

в

е с 1гродължителносг

почивка

работник

110 длъжиостиитс

задълэкспияга

от )~ИРСКIIИОIIIIИИ СЪВСТ на учипишсто

)~ирсктора

/2/ За администраииига

на

Ломакип

на учебния

пропес

учсбнал

и

а

ЗО мин.

Чл. 28. /1/ Седмичната почивка на училищния екип С в размер на два последователни дни (събота и недсля).
/2/ Ilри промяна или размссгване
на почивните
дни през голината
пролължитслносгга
на сслмичната
почивка С нс по-малко от 24 часа. съгласно чл,I54 от КТ
/3/ Охраната дежури 110 график, утвьрлсн от )~ирсктора,
1 I родължигслността
на селмичната почивка С
нс 110 малко от 48 часа,
Чл. 29. Виловстс отпуски 11 начинът
на ползвансто им от училипшияэ
СКИII С В съот встствис с Колскса
11;\
гру ла.
/1/ Дирскторът
УТВ'I,РЖ)(ава график за ползвансто
на илатсния
годишси отпуск от нсисла: 01 ичсския
IICpCOllaJI,

като

сс

има

прслвил

заявения

от

всски

работник

псриод

на

иолзванс

и

произволствсна

1';\

исобхолимост.

/2/ Платен голишен
/3/ През учсбио

ОЛIУСК 11(\исцагогичсския

врсмс

СС позволява

псрсонал

ползванс

на нсплатеи

110 график,

отпуск

от

пелагогичсския

състав

Са\1О слсл

разрсшенис
Чл.

от Лиректора.
30. /1/ Правото на ДОIIЪJIIIИТСJIСII нлатсп

СС ползва

ирис ьединилите

служигсли

СС учители.

голинюи

отпуск

или работници

на членовстс

при условията

на чл,57,

на синдикалиата
организация
ал.З. от КТ се удостоверява

списък, полписан от рьковолството
на съответната
легитимна синдикалиа организация.
/2/ Ползвансто на цоггьлни'гслсн
платен голишен
отпуск
по ал.] става слсд лично поладена молба
синликалиста.
парафирана от Прслссдателя на сьотвстната легитимна синдикална организация:
/3/ Платеният
отпуск за осъществяванс
на синцикална
дейност от нешатни члсновс СС по.гзна
сьотвстния синликалеи лссц, слсд полаванс на молба и издаванс на заповед, които се прилагат 13трудовото
лосис.
Ч.I. 31. Нро.тължитслността
11<1 ваканииитс.
с изключснис на лятната и други нсучсбни лпи СС опрслслн:
запонсл на Министъра на MOII,

и
110

.гспозиран

Глава

работата.

По

СС С

уговорил,

съгласно
/2/ Пслаго: ичсският и иснслагогичсскияг
всички трудности
110 изиьлнсиис
на ноставсинтс
) казания за справяне с трудносгитс.
/3/ Педагогичсският
и нсиснагогичсскияг
работата,

1\(:11'11<11
lfap)'lJICIfI1H

установсни
/4/

орга"

на уиравлснис.

в училишс

го. спазвайки

/1/ )~ирс"торът

или

правилата

упражпява

сисгсмсн

на училигисто
образователии

контрол

За IШРУ"lсшаlс
на труловата лисииилина,
характсристики,
)~ИРСКТОР'I, 1 налага лисииилинарни
1,

по

веднага

ла уведомят
Лирсктора
за
му, вътрешнигс
правила.

прилагането

за работа

и материали,

с техника

на трудовите

заповеди

на

си задължения.

са длъжни

тслсфонпия

си номер

организира,

водиага

)Щ

и други

уведомят

техничсския

данни.

контролира

и отговаря за пялостнага

изисквания.

B'l,pXY цялостпата

/2/

Чл. 34. Учителят

са длъжни

персонал

си регистралия.

Лирскторът

нелиага да увсломяг Лирсктора
за
Тс са лньжни ла излълняват далснитс от него

актове

на изиълнсние

л ьржнвнигс

са длъжни

персонал

и нсислагогичсският

в алрсснага

за промени

Чл. 33. Ка го

в процеса

персонал
им задачи,

lfормаП1ВIIИ

тсхиологичните

са установили

Педагогичсският

изиълнитсл

.гсйиос:

КТ, логгзакогювитс

на

13 училището,

)(11pCKTopa, които

с ьс

да изпълнява
И ла спазва труновата
лисциплина,
а Дирскторът - на осигури условия за
лсйствувагцата нормативна база в сферата на срслното образованис.

трулово

за която

изп ьлнснис на

оз
~I)'

\lРЛВЛ И 3Л)~ЪJlЖЕIIИН
НО тгмловото ш-хвоотнонисник
иравоотпошснис
учигслят,
служителят
или работникът
С длъжсн

У. ОСНОВНИ

Чл, 32. /1/

оз

Правилника

JlСЙllOСТ в училището.

за нъгрспигия

и алминистративни

рсл

ТРУ:ЮВ

и л.гьжнос

гнитс

наказания.

има ••рано:

Своболпо

ла оирслсля

активно

мстоцигс И срслствата за провсжданс
на учебно
нъзпитатслния
пронсс.
мстоди на преполаванс
и възможностит
с на информапионии
гс 11

изпо.гзва
иигсрактиипигс
К:О.\1
)'11ика 1гионн ИТС ТСл нологи И,

";\10

')

)(а

наиионалиите

3.
1\

члснува

в нрофссионални

оргапизаиии

и

ла взема участие

в

на рсгиопалнитс

работата

н

им органи:

)~a дава мнения и ла Ilрани прслложсния

01

на наролната просвста:
4, )(а получава информания
Дирек гора на училигцсто.
от

110дейността

на учипишсто

ло анминистративиигс

органи

системата

образованието

и науката:

за вьзможностигс
рсгионалпия

за повишаванс

инспекторат

110

на ирофссиоиалната

образованисто

и

от

си кнан ифика пия
министерство
Ш\

5.
съогвстния

6.
съльржание;
7.
8.
9.

избира
учсбници
и учебни
1l0М3Г3Л3 след оценка
за тяхното
учебен прслмст от съогвстната
образоватслна
стспсн или етап;

практическо

Да

Ла

промсия

Да изисква

творчески

тсматичното

от ръковолсгвото

Да "РОТССТИР<1съобразно
Да

използва

разирслслспие

ОСИГУР}lllаllС на безопасни

законите

училишиата

СИ голипию

при

прилагано

заиазванс

на

за

учсбното

на труд;

условия

на страната,

магсриалпо

техническа

база

за

изггьлнснис

на

служебните

01

залължснин.

121 Като классн рьковолитсл
учителят има право:
1. Да извинява ОТСЪСТВИЯ 110 домашии
ПрИЧИIIИ, 110 не повече от три ДIIИ за учебен срок. слсл
ирслварително
полацена молба от ролителя до класния ръководител
и Директора;
2. Да организира
извьиучилишни
мероприятия
с класа,
слсл предварително
съгиасуванс
с
ръководството.
Чл, 35. Задължсиията
на учителя са регламентирани
съгласно чл. 181 от Кодекса на Труда, Нцрслб.:
\(. I! О! .()Ч.:::О! 6 1, 11<1 \ 1()] I '\,1 опсияванс на ре'» .11,11 птс ОТ обучснис 10 па учсиици ге. I-IЛР[)tБЛ NQ 8

от 11.08,2016 г. изм. и )[011" бр. 42, бр. 74 от 2019 г. за информацията
ирслучилигцното
и училипшото образование, ЗIIУО.
111 Учитслят

лруги

лльжностната

му характеристика,

па

зальлжснияга

всички

му хзрактеристика:

2. Д3 преполава
..чуж.ч език"

ла изиълнява

за системата

си, оирслслсни
В чл, 125 и чл, 126 01' Колскса на
нормативни актове в системата па народната просвета и/иии
всломства. имащи ОТIIОIIIСIIИС към дсйноститс,
извършвани
от учипишсто
и този Правилник.
12/У Ч ител ят с длъже 11:
I.Да изпълнява
нормата за задължителна
преподавателска
работа и другитс задължения,
включени 1\

1рула. члъжностната

С длъжен

и документите

и ,.мзl1чин

учебния
сзик",

предмст

както

на книжовния

и на учебните

на кн ижовсн бъл гарски ези к и ла ги подномага

3. Да
осигуряване

увеломява

1-13заместник

свосврсмспно
с оглед

С3ИК, с изключснис

на чужл

сзик,

да усвоя ват кн ижовно-ези

Дирекгора.

нсдонускане

български

прсдмсти
когато

на свободни

се

налага

ла общува

на учсбнитс
с доцата

иречмсти

или учсницитс

ковите норм и;

да

отсъства

от

учебни

часове,

'1(\

часове;

4. Да участва в работата на исдагогическия
съвет и ца изгтълнява нсговите решсния;
5, Ца изпълнява ирслиисанията
и препоръките
113 органите,
осъществяващи
мстодическа
лейност и
контрол В системата на народната просвета;
6. ,ца опазва живота и злрансго на учсницитс 110 време на образователно-възпитагслния
пронсс и 11(1
,'LРУI'И лсйиости,

организирани

от училигисто.

7. )~a подльржа и повишава профссиоиалната
си квалификация;
8. Да информира
писмсно
и 113 инливилуалии
среши ролитслиге
за успеха и развитисто 11(\учсника.
"1(\
спазвансто
на училишиата
дисциплина.
както и за умснияга
му 3(\ общуванс
и ингсгриранс
в уч ил игш гата
среда. на ги 113СОЧВ3към форми зи лш гьлнителиа работа с оглсл възможностигс,
потрсбноститс
и жсланията
11(1УЧСlIика, при зачитане на тяхното право да вземат реигсния;
9. Ла не ползва мобилсн тслсфон 110врсмс Н3 час;
1О, Ца "с "УIIIИ, да "с внася и на "с употребява
алкохол
в училището,
както и И31\'1,1Iнсго - при
провсжланс

на мсроириятия

и лсйности,

В които

участват

учспини:

11. Ца "РИ('I,ства на всички обявени ОТ ЦИРСКТОР3 тассдания на Пслагогичсския
съвет:
12. Да идва на работа IIС по-късно от 15 минути прели началото на IIl,РВИЯ си учсбсн час за лсня. При
закъснение дава писмени обяснения 110 рсла на ЧJI. 193 от КТ до кран на работния ден;
13. Да уведомява
ръковолсгвото
най-малко предходния
ден при отсъствие
поради заболяванс
И;111
смърт 110"рава ЛИIIИЯ. съгласно чл. 25, ал. 1,2,3,4,
от настояшия Правилник;
14. Д3 изисква специално разрешение от ръководството
при необходимост
от сливане на блок часове:
15. Ла изисква сисииално разрспгснис от ръководството
при нсобхоцимост
от ПРОМНl-lа 13"рограмата
'\(1
лсня IIрИ отсъстващ иренолаватсл:
16. Ца разработва
тсматичпигс
си голишии
раЗIlРСJlслеllЮI
в съответствис
с aKTyaJIIlaTa учебна
програма
и ла ГО представя
на ръковолсгвото
в указания
срок:
17. Да изготви
график
за консултапии
с учсницитс,
обявен
В срок
нс по-късно
от 10. лии слсл
вьвсжлаисго

на сслмичното

разиисанис;

18. Да пишс в личнитс картони на учсницигс
само със СИII химикал.
Всички корскиии
на сс JIра няг с
чернси химикал, завсряваг
сс от )~иrСКI'ора
и сс полпсчнгваг
с печата на Ш'Т;
19. Да вписва в началото
11<1учеБНИ}1 час, съответната
метопическа
слинипа
и отсьсгвиита
па
) чсницигс
В слектронния
.тисниик на класа При констагирано
lIаРУ"IСIIИС сс наказва 110РСД3 на чл. 188 от КТ:

5

20.

Да проверява

съотвстната

класна

състоянисто

па материалната

база в началото

и в края

на часовете,

(кабинет.
работилница,
комиютърна
зала, физкултурен
мебелитс и заключва помсшсиието;
зацължигслно
на сигнали 'С за lIаРУНIСIIИЯ или произшествия.

салон),

стая

УЧСIIИЦИТС да подредят
21. Да реагира

ировежлани

като

н

изисква

като незабавно

01'

увеломива

11"1,
ковоцството:

22.

Ца СС

явява

на мслицинскитс

прегледи,

извършвани

от службата

мслицина

110 трудова

и

ла

и:

изнълнява прсднисанияга
23. )~a спазва ипструкциитс

24.
/31

)~a
llри

на работния

наказанис

110 ЗI;УТ и ла инструктира

приема за раз: онор ролигсии
нсизи'ьлнснис на ал. 1 и 2

ден и носи лисцишгинарна

по рела на

учсницигс

графика

съобразно

на училигпс го:

110 проблеми

С дис: (1111J1
ината и успеха па лсцага
лава писмени обнсисния 110 рсла 1)(1чл.
110смисъла на чл. 187 от КТ и полложи

учитслят

отговорност

им.
1930"1

КТ .ю

кра}1

на лисциилинарно

188 от КТ;

чл.

залължсния
на УЧИТСJl, който С класен ръководител:
1. да слсли за успеха 11развитисто на учсницигс
ОТ съответната
паралслка

14/ДОIIЪЛIIIIТСЛIIИ

в ьзиигатслния
учснипитс

пронсс. за

и учитс;штс

на учипипшата

спазвансто

и интсгрирансто

JII1СIII1I1JIИllа, както

им в училигината

в образоватслно-

и за уменията

срсла, като псриодично

им за

обгиуванс

с

и CBOCBpeMClIlIO информири

ролител ите;

2. да анализира
прснантивни

и оцснява

11корсктивни

поссщасмостга

3. да контролира

спрямо

рисковите

-1, с воевремсило

ла

него гнс започнс

пропсдура

5.

роли гслигс

ла КОllсу.lтира

фактори

мерки за справяне

върху учсницитс

от паралелката

и да предириема

с тях:

на учсбнитс

часонс ОТ учениците

унсломя ва ролител итс, ако учен икът отсъства

за налагано

на санкции

за възможнос

гигс

И

от иаралслката;
от учсбн и часове,

както

11когато

110този иравилиик:
формите

за лопьипитслна

работа с ученика

с ог.гсл

максимално
развил ис на заложби гс \1)'" както и за възможностито
за оказнанс
на пслагогичсска
и
психологическа
ио.чкрсна от спсцинлист,
когато това СС налага:
6. ца организира
11ла провсжда ролитслски среши:
7, исриоцично на организира ииливидуални
среши с учснипитс от паралслката.лга
организира и
провсжла часа на класа 11.та работи за развитието на парапсиката
като общност:
8. да участва в нропслурил С за налаганс па санкции 110 отношснис
на учсницитс
от пара;lслкаЛl
в
случаи ге и 110рсла. ирслвилсни

1\'101И пранилник:

9, ла осъп гостия ва вр ьзка с учигслитс,
които нрсполават
на lIapCUICnката. и псриолич 110ла сс
информира
за YCIICXCIи развитисто
на ученицитс
ОТ 1гаралслката
по СЪОТВСТНИНучсбсн предмет, за сназванс
на
) чилипшата
диспиплина,
за умснияга им за общуване
11интсгриранс
в учипищната
среда;
10. ла осыцсствява
постоянна
връзка с останалите
класни рьковолигсли
с оглед усъвьршснствапс
и
намирапс на IIОВИ форми за общуванс
с учснипитс
и ролигслигс;
11, ла осыцсствява
12. ;щ поли редовно

връзка

и ла полпомага

и ла съхранява

спсциалистите,

учсбната

КОИТО работят

локумситация

с учениии

от паралслката:

за паралелката..

13. 110 време на ролитслскигс
среши СС обсъждат
И сс вземат рсшсния
110 основни
ВЪПРОСИ, свързани
с
P<l'!I!IIТl1C го И иъз п ига п исго 11<1 учспипитс.
нкл юч игсл по сучастисто
на спсциал исги . Класнияг ръконоли гс.: нс

може ла обс ьжца публично
въпроси, свързани
с успеха и повслснисто
на отлслнитс учснипи от иаралслкага;
1-1. на първата роли гс.гска среша за учебната голина класиият рьковолигсл
прс.юсганя
11<1
роли гс.гитс
информация
за графика
на ирисмното
нрсмс на учигслитс
в учипишсто.
Ч.I.36. Учигсляг
1. )(а
исихичсско
2.

няма прано:

нарушава
IIpaBaTa на ученика,
и физическо
насилис:

)(а

преустановява

възпикване

на извънрслни

З. Да изпраша
лични УСIУГI1:
-1, )(а
ин гсрсси.

извършва

учсбния

процсс

обстоягслства.

да унижава

личното

прсли

на

информира

) чсниии 110 ВРС\1С на учебния
образовагслни

услуги

края

лсжуриия

час за учебни

на учениии

му

учсбиия

лостойнсгво,
час

бсз

на

основатслна

3,

)(а публикуват
статии, матсриали,
книги
лоброго ИМС на Лирсктора:

11научни

гюмагала.

срсщу

маркери.

заплашанс

трудове,

които

,'(а уронят

)(а 11111асяучилигппа

лок , мсигация

форми

иричина.

па
1Jри

Заместник-лиректор:

при

ключове

от учебни

наличие

на

Ч.I. 37. Псдагогичсскиял
11нсислагогичсският
персонал нямат право:
1. )~a разпространявал.
110)( каквато
и ла с форма и прсд когото
И ла С, факти
свързани
с деЙНОСЛ'а на Директора
и могат да уронват нсгоното добро име:
2.
могат

IIрl1лага

извън СI ридата па училигцсго:

съдържат

факти

стаи и

конфликт

и сведения,

които

или свслслия.

11(1

са

които

4.
които

Ла правят

публични

изя влсния , )(3 изказнат

5.

изявления

)_(а правят

мисния

и ла дават ИIIТСРВlOта, пол каквато

"pCJl

Дирсктора, училигисто и колектива:
трсти лица, които да ангажират
Директора,

и ла с форма,

ИМС на

могат да урОII}!Т доброто

разрсшснис

без прслваригслно

от "СГО:

6. Ла
задължения.
7. Ца
Х.
9.

подаръци или възнагражлсния,
полсбио предложенис с
работи итс помситен ия.

приемат
Който
пушат

получи

в

за да
длъжен

или

изггьлнят

ла уведоми

алкохол или на приемат упойващи средства
Ца внасят и държаг на тсриторията
на училището алкохол;
}(а употребяват

не изпълнят
Директора:

да

веднага

своигс

трудови

време:

през работно

10. )(а внасят и държат на територията
на училишето упойващи средства;
11. Да осъшествяват
всякаква лсйност,
КО}!ТО прсдставлява
разиространсние
на фашистки или расистки
ичси
и иродизвиква
РСJIИI'ИО'JIIИ или
политичсски
конфликти,
насажда
религиозна,
полова.
расова
IIСЛ,РIIИМОСТ и вражла:
12. )(а осъщссгвяват
полигичсска
иронаганда.
или каквато и ла с лруга лсйност в полкрспа или "рснив
лалсна политическа

13.
14.

сила;

Гтичния кодекс;
облекло. нсотговарящо
на

)(а нарушава
)(а е с

положенисто

му

на

учител

на добрите

и

нрави.

Чл. 38. Персоналнигс
задължсни н и КОIIТJЮJIIIИ функиии
на Замсстник-лирскторитс
са в сьотвсгствис
'Н 'УО, чл. 1R 1 от Кочскса на Трулв. НЛРЕ)~БЛ.N'~8 от 11.08.2016 г.лн информаииига
и цокументите
зи системата
на прсдучили ишото и уч илиипюто
образованис
/ изм, и )\011., бр. 75 от 15,09,2017 г./,

излалсна от министъра на образованисто
и Iшуката
/1/ Персонални залължения
и контролни
функции

с

110 учебио-произволствсна

на Замсстник-дирсктора

лейност и на Заместиик-цирскторигс
по учебната дейност:
1. Контролна лсйност на УЧИТСJlИТС от направпсние "1 [рофесионална
полготовка".
2. Контролира
дсйността
на учигелитс
от направпсние
"Общообразовагелиа
подготовка"

и "Класно

ръководство".

3.

Отговаря

съобгпснията.

4.
5,

на училигцсто
с IЮСIIIIИЯ отдел
поща. УIIЛI;,
полиция и пр.

Организира

материалиата

У лосговорява

и

с полписа

мстодическа

за

Здравословни

и бсзопасни

на

полготовка

си съогвстствисто

ирофссионална
полгоговка
теория и IIрактика
началото
на учсбната
голина и ги прслставя
1111С'1
руктаж

на общината

за връзките

секрсгната

нрактичсскигс

на тсмагичнигс

на TpaHCIIopTa

и Министерство
занятия

годишни

11аучсницитс.

разпрслслсния

на учитслигс

110

с ьс съотвстнитс
учсбни програми с ьс съотвстнигс
учебни
на )lирсктора
за завсряванс.
Контролира
провсжлаисго

УСЛОВИ}! на труд за

служители

и

:10

11(1

и учители.

Следи за провсжланс
на ИIIСТРУКПIЖИ 110ЗI;УТ от учителите.
7. Нонпомага организирансто
на ЗI;VТ в УЧИ;IИIIIIIИТС помещения.
Х. Участва сжссслмично
в съвсгпанияга
на Лирскционпия
съвет, които СС провсжлат
01 ) [ирсктора.
9. Лсжури 110 график, опрслслсн със заповед на Лирсктора.
6.

10. Участва
СС провеждат

11.

в съвсшали

110 график,

15.

16.

ОТ

ръководитсли,

Дирекпиоииия

съвет

и Унрави гслния

УТВЪР:lСII

съвет.

1,011'1'0

Директора

водсис на учебната документация.
на поправителни
изпитни сесии.
Съхранява и контролира протоколите
за всички вицове изпити.
Оказва методическа
и адм инистративна
помощ на учигслитс.
Вьвсжла новопостъпилите
учители в зальлжснията
им или опрелеля
Поппомага класнигс рьконолитсли
в работата с ученици и ролители.
Следи за правипното

12. Организира

13.
14.

яга на класнитс

утвърдсн

110 график

пронсжлансто

учител

наставник.

17. Информира УЧИТСJIIНС CPCIIl)' полнис за иромсни в нормативнитс
документи.
1Х. Нроверява
.чскларациигс
за JIСIСIОРСКИ часовс на учителитс
и слели броя им всеки мсссц.
/2/ Персонални залължсния
и КОIПI)ОJIIIII функиии
на Главния счстоводитсл,
касиер и ломакин.

1.

Упражнява

контрол

скснлоатационнигс
разрсшснис

2.

на Лирскгор

Упражнява

матсривлии

върху

Приема

цслссъобразното

върху

консумагиви

персонал,
заявките

консумативи

и

се извършва

заназванс

11(1

само при пиемспо

или Замостпик-директор.

слсли

за 110- пролължигслсн

нъзиигателния,

цслссъобразното
изразходванс
на
машини. Копирането
на материали

на коиириито

конгрол

активи,

нсислагогичсския
ус гройства

3.

качества

и

за запазванс
период

за закупуване

административно

JlРУI'И

изразходване

краткотрайни

на

активи),

11(1сксплоатационниге

материални
уплътнява

качества

запаси

(дълготрайни

работното

на машини,

врсме

апарати,

на

уреJlИ и

от време.
на магериали

- стопанския

и извършвано

и управленски

процес

на токуши
и координира

ремонти.

свързани

изпълнението

с

учебно-

им,

7

<1, Сясл
възможности
приоригсти

проверка на наличноститс
на
11(1учипишсто
И 111")11
локазава
закупуването

Глава Vl. РЕЖИМ
Чл, 39. ) [сжурството
служигсли,

НЛ

ни ресурси в съотвсгните
при угвьржлаванс

склалове и на фипансовигс
Лирскгора организира
по

нсобходимост.

на сьо гвс гнил с материали

или извършвансто

ОТ

11(\гскугпитс

рсмонтни

работи,

достъп,

за охрана

110угвьрлсн

мал сриил

IIРI·:БИВЛВЛIIЕ
и ([ЛIlУСКАIШ
НЛ УЧИЛИЩЕТО
пропускатслен
режим в IIГТ С организирано
ОТ щатни нсвьоръжсни

И

Лироктора

от

график,

Чл .. Щ. Учитслитс.
служигслитс
И рнботиипигс,
учсницигс,
родигслиге
И }lРУI'И въишии
И .та IlallycKaT ТСРИТОРИ}lта на училигисто само IIPC'\ 11СIIТРaJIIIИН вхол на сградата.

Чл . .fl. Учениците могат ла
на ученичсска карта,

и ла наиускат

влизаг

тсриторията

на учипишето

лица

след показване

мо: а : ла нлиза :

на училиишата

oxpalla

Чл. 42. /1/ Ролитслигс и лруги външни липа могат ла влизат
показванс на училищната охрана на лонумсит за самоличност,
о гногпснис

и ла напускат

служебна

на

тсриторияга

карта

учипишсто

или Щ1УГИ докумснти,

слсл
имащи

към целта на носсшснисго.

/2/ Дежуриият

охраllИТСJI Уllътва

Дсжурният

/3/

сьо гвс гнага

тсгралка

и ги информира

посетигслитс

регистрира

охранигсл

влизашнтс

имсна и номера на локумсит

трите

за рсда

в училиишата

в училигпсто;

външни

сграда

за самоличност

лица,

отразява

1\

на посститсля.

часа и IIРИ кого

като

С

на учипишсто

през

11

иоссгцснисто:

Чл.

43.

сс лопускал

Ilc

Ilра'\IIИЧIIИТС дни. освсн

Чл. 44. Забранява
Чл. 45. Забранява

сс
сс

С

учитс.ги.

служитсли

писмено

разрсгисиис

ннася нсго на обемисти
влизансто 1\ училишето

лица

и външни

В

стралата

иочиннитс

11(1)(ирсктора,

прслмсти и багажи на територията на учипишсто от 1\'1>11111
11И лица,
на лица. извъргпващи рскламна, търговска, полигичсска и

рсли: иозна дейност.

Чл. 46. Забранява
) '1игслската

на лица,

сс лосгьпа

които

нс

или нсислагогически

са пслагогичсски

псрсонал

ло

стан,

Чл. 47. /1/ Контроль

на урслснитс в Правилника за ВНl'рСllIllИЯ трулов рсл
се възлага на Главния лсжурсн учител.
/2/ Лицвта. на които С в ьзложсн контрола 110 прилагансто и спазвансто на урслсните в 13Правилника за
в ь грсшния ТРУ,10В РС;lllраВИJICI 'Ш илизапо и напускане на тсриторияга
на училишето са дльжни ла локлалва:
11<1
)(ИРСКI'ора за извърпюнигс
иарунгсиия
на IIРОIIУСlшате)IIIИЯ режим,
/3/ Ilри необхолимосг
)(ирскторът
има IlpaHO да промони уределин в Правиииина
за I3ЪТРСIIIIIИ}1трудов
рсл 11ропускателсн режим и ла ча ва залължигслни за пелагогичсския
и нсисдагогичсски
персонал )'кюа 11ия.
1 110иринагансто

правила за влизане

и

наиусканс

на

и спазвансто

на учипишсто

тсриторията

Глина УII. РЕЖИМ НЛ лкжм-стно
Чл. 4Н. /1/ Залължснисго
на учигслигс
за участие
11 IlрСНПЛlча от нсобхолимоспа
за осигуряванс

оиазванс

на

материално

в лсжурсгиото
С съгласио лльжносгната
им харакгсрисл ика
на бсзоиаспи УСJIOВИil на иьзиит анис, обучсиис,
гру.. 11

база на учипишсто.

- гсхничсската

/2/ Граф ипитс за JlСЖУрt:I'IЮТО на учигслитс
сс изготвя ОТ зду)(
Лирсктора, за КОСТОучигслигс
СС увсломяват свосвремснно и лично.
/3/ Екземпляригс
от графиците
СС поставят
на информаииониото
свслснис

Ч.I. 49.
1,
...,
3,

4,

и изггьлнснис

Главният
)(а И:Щ3

и

лсжурсн
В)

СС

прслоставя

учигсл

на Замсстиик-директоритс

и з)tУII)(
табло

И сс УЛII'РЖJЩI\1:I 01

стан - та

в учителската

за конгрол.

С длъжсн:

чилигпс 30 :\1 ИI 1)''1'И преди започнанс на учс611ИТС часове;
ироиускагслния
режим на училишсто;

)(а контролира
)(а

информира

)(а контролира

дсвсурпия члсн
спазвансто

ОТ рьковолството

на задължснията

за

неявили

на учслиците,

се УЧИ'I спи за съотвсгния
съгласно

Правилника

работен

за дсйносгга

лен:
на

учи.гишсто:

5,
1

)(а оргаНИ'\ира

лсжурс

гвото и сълсйства

на лсжурнитс

за дсня учигсли

//0 етажи,

съгласно

угньрлсния

рафик:
6,

Bpalll,

7,

)(а контролира оиазвансго

на училигцното

имущество,

състоянисто

на общата украса,

цокли, стсни,

IIIЮ10р1lИ и хиг исна в сграла га:
)(а СЪ:1СЙСгва 11<1
р ьковолс

организацията

1 га

) чсбно-нъзии

11\01'0 за изиълиснисто

гагс.шия

на възникнали

актуа"IIIИ

8, Ilри инпилсит 110 BPC\IC на .тсжурство иисмсно ла увеломява рьковолствого
Чл. 50. )(СЖУРIIИi!Т учител на стаж С лльжсн:
1, )(а контролира
иовслснисго
на учснипитс
през мсжлучасияга.
съгласно
училището:
..., )(а слели

'Н!

опазване

пробломи.

сиързани

С

ироцсс:

11<1
у чи.гиишото

имугцсство:

11<1
) чилигнсто.

Правилника

за лсйиостта

на

З. )lз докладна
'\3 възникиалигс
проблеми
110 време
/Ш дежурството
113 главния
дсжурсн
учител или на
ръководството
113 училището:
4. J(a извежда ученицитс
на двора при природни
бсдсгвия,
аварии, пожар и др.
ч». 51. Дсжурниит Замсстник-лирсктор:
/1/ За първа смяна носи отговорност
за организацията
на учебно - вьзиитатслния
пропес с учсницигс,
парсл с всички лруги зн.тьлжиния
110 ллъжиостиата
си характеристика
и IIрИ нсобхолимост
.ча извърши
промсни В разписанисто
на учсбнигс
часове за дсия, като информира
съответнито
учители и учсиипи:
/2/ Ца слели за състоянисто
на училигината
сграда и собствсност
слсл приключванс
на учсбнигс
'ШIIН гия.
/3/ Докладва
па Лирсктора
писмено
за периода
на дсжурството
СИ И за възникналитс
пробломи.
установяванс
на липси .. иовроли ИJIИ )lРУ/'И нсрслносги сжсмссечно.
/4/ Ilри нсобхолимосл увеломява
съотвстнитс
органи - СОТ, 1IЬ31 1, Бърза помощ, Полиция.
Глава УllI. ТРУДОВА
Чл. 52. /1/ Всеки члсн

дис: гиинип»
на училиншия

екип

на I11 Т отговаря

олиолично

за труловата

и технологичната

си

лисциилина.

/2/ Учитслигс
носят отговорност
И за рсзултатитс
от учебио-възиитателиия
процсс
и спазнанс
на
.п.ржавиитс
образователни
изисквания,
сиързани
С обучението,
като организират,
РЪКОВ0ДНТ
и онснива 1
учсницигс.
/3/ Учителитс
носят отговорност
и за здравсто
и живота на учснициге
при осъществяванс
на учебнов ьзпигагслния
пронсс.
както и при ВСИЧКИ дсйиости
свързани
С нсго
(служебни
пътувания, нроизво.тствснв
практика, екскурзии.
тьржсстиа, олимпиали.
кино, изложби и лр.).
Чл. 53. Ниновното
нсии п.иисиис па труловите
залължсния на всски ЧJIСII на училищния
СКИII. рсгламснтирани
1\ л.п.жностнага
.\1)' харак', ористика
и Правилника
зн ньтрсгпния
трулон рсл на 111Т С инрупгснис
иа трулова 1<1
лиспипяииа.
съласно
чл. 1Х(, от КТ, Нарушитсляг
сс наказва С ирслвилсиигс
В КТ лисциплииарни
паказания
нсзависимо
от ИМУI\lССТВСllа'l а, административно
наказатслна
или наказателна
отговорност.
Чл. 5~. Нарушения
на труловата
лисциплииа
са прслвидспитс
в ЧЛ.187 от КТ и в Правилника
за В'I,ТРСIIIIIИ}I
1P):lOH рсл. съгласно
'1,1. 187. Ш' 1 О от Колскса
на трула:
1. Нсизпълнснис
на задт.лжснияга,
оирслслсни
в длъжностиага
характеристика
и индивилуалния
тру:юв
.юговор:
')
Нсизпълиснис
на зал ь.гжснияга,
опрслслсни
в Правилника
за вьтрсшния
трулов рсл:
J. Нсспазваис
113 .тьржаннитс
образователни
изисквания,
заложени
в дсйствагцата учсбна локумсгп ация
(учсбни нлановс, учебни програми,
указания,
инструкции
и др.);
C.I, Изнасянс
на училниша
дпкумснтация
извън сградата
на училището
5. Нссназванс
на законосъобразииго
нарсжлания
и заповсди
на Директора:
6. Нсизгтьлисиис на законнигс разиорежлания
11а преките ръковолитсли;
7. Нссназванс
на опрс.тс.гсгп ггс СРОКОВС или знлачи, опрсдслсни
СЪС заповоди
И нарсдби,
обявсни сроконс
па IIC или лруги форми на ко.гсктиини
рсшспия:
Х, Нсо гразяванс
и/и.п: искачсс гвсно поиълнанс В сисктронния
днсвиик
на взстия хгатсриал. С·'" ласно
'1,1.35.01
Правилника
за вьт рсшния
трулов РСЛ: нсотразяваис
и/или нскачсствсно
поп ьлванс на )(lIcIIIIII"a
11<1
класа и Личнитс
картони
на учснипитс.
съгласно
IIЛРI-)ll;Л
N~ 8 от 11,08,20161,
за информацията
11
.юкумснтитс за сис гсмата на ирслучииипшото
и училигшюго
образованис.
9, Нсравномсрно
и ислобросьнсстно
волсне на училищната
локумсигапия,
КОСТО С ловспо
ло IIсJ.1I1(П;\
нсприголност
или иарушаванс
на сроковстс,
опрсдслсии
'Ш това:
10. Нссназванс
на гсхнологичнитс
иравила.
угнърлснитс
норми
и IIрИ осыпсствявансто
на учсбноироизволствсиата
лсйност:
11. Псвзсманс
на рс.юнси учсбсн час/часове
с които СС застрашава
здравсто
и живота на учснипигс "Р"
осыпсс гвяввнс на учсбно-иълиил а гслния пронсс С тежко lIapYllIaBalle
на труловата
дисциплина:
12. Псуилътняванс
на учебния час;
1З. Прсждеврсмснно
lIallycKallc
на работа ОТ учитсл
по врсмс на учебни
часонс бсз увсломянапс
110
наллсжен рсд Директора СС счита за тежко lIapY"laBallC
на труловата дисципиина:
Ic.I. Изготвяне
на испьлиа
или петочна информация
от класните
рьковолитсли,
учигслитс
и ллъжиосгни
гс
.гица 0'1 нсислагогичсския
псрсонал:
15. Самоволно
напусканс
па работиото
МНСТО 110 ВрСМС на дсжурство:
16. Злоупотрсба
С :ЮВСРИСТО и уронванс
доброто име на училигисто:
17. '3JI уопотрсба с ьс сл ужсб: Ю 1 () ноложсн ис:
С)

Чл. 55. За всяко нарушснис
вьгрсшния

трулов

на труловата

РСЛ Лирскторьг

193 от Кодекса на трула
Чл. 56. 3а констагирано
нарушснис
'1.1, 188 ОТ КТ:

на ЧЛ.187 от КТ и

по смисъла

лисцинлипа

изисква

писмени

обяснсиия

от нарушителя.

'1)1, 54

съгласно

от Правилника

прсдвилсния

за

рсл н

'1;1,

на

1,

забележка:

з

ПРСДУПРСЖЛСIIИС за уволнснис;
уволненис.

Чл, 57.

за 011рслслянс,

Критериите

с Колсиса

съотистствие

лисииплина

труловата

срокове

налагане

за

/2/ Нсички
от

Кодекса

на

члсновс

за

трула

110110110)1изпълисиисто

и заличаване

2,

При

на училиишия

СКИII на IIГГ

врелата.

са

на труловито

З,

преразхол

или

матсриаинага

И

която

отговарят

причииили

5,

Ilри

на отчстни

унищожаванс
13

/2/

1[В'П'

в

са

на

или

на училиишия

имушсствсно

Директора

СКИП на 111Т,

съобразно

(работолатсля)

IIpilIНl,I<lI'i1 1111г лана

110 нсбрсжносл

IIpYl

и.н:

на

материали,

от диспиилинарната,

свързани

с y'lc6110-

алминистративио-

произволствспа

га лейност

11(\

на уч ил игпсго;

локументи

финансови

4, Ilри съхранснис
на СТОКОВИ и материални
11.\1или тяхното уиинюэкаванс:
фиксирани

наказание

110

си залължсния.

уврсжланс

издръжка

прслставяис

Ilри

на дисциплинарпото

члсновс

и всички

/3/ Имушсствсната
отговорност СС прилага независимо
паказатсина и наказагслна отговорност за сыпото лсянис.
'1:1,59. /1/ И.\1)ЩСС'1 нсиа отговорност
СС IIОСИ от М,О,Л:
1, Ilри нацчсти:
УЧСII и ците

наказанис

на труда.

Глави IX. ИМУЩЕСТВЕНЛ
отговогност
Чл, 58. /l/ Имутпсствсната
ол оворност
носят Дирсктора

1О

налага лиспиилинарно

Директорът

.юпускане

с невярно

ценности,

на

което

унииюжсние

сълържание;
е довело J10 неприголпосл

на

учипипшата

за изно.гзванс го

собсгвсност

IIрИ

условията

на училигисто.

За всички

иовроли

11 липси.

нас

п.иили

110 нрсме

на учсбните

часове,

съобразно

сс.гмичното

разписинис.
учигслял
търси
ма гсриална отговорност
от виновнигс
лица. Учитслитс,
ползващи
учс611ИТС
номсшснии 110съвмсстигслство
носят солиларна имушсствсна
отговорност:
/3/ Нсяко нарушснис
11<11руловата .тисииилина,
Сы 'лас 110 '1)1,54 01 IIBTP на 111"1', причиняващо
вина
110С\1исьла на чл. 203 от КТ С 011 ОIЮрllOСТ за ви на. IIРИ'1 и нсна от члсновстс
на учили 11(11
ия ски 11111С 011 оваря 1
С ьобразно
'1;1, 208 от Колскса
на труда.
Глава Х. игонкжлхнк НЛ СИIЩИКЛJllIЛ
Чл. 60. /1/ Синликалиигс
оргаиизапии
могат
уст аповсно
/2/

за ислагогичсския
Синдика.п

хвсломяват

Директора

и нсислагогичсски

гил с

прс. шазначени за гова.
/3/ Синликалнитс

И оыпкствьцх )(ЕЙВОСТ
В пгг
ла провсжлат
своята дсйгюст само изны:

организации

оргапизаиии

могат
могат

работното

врсмс.

IICpCOll3JI,
ла

пронсжлат

ла свикват

свояга

събранис

обгцо

лсйнос

на

<.:а1\10 в

I

колектива,

като

I

юмс: пснияга.

са

длъжни

;1(\

3 лии прели датата па свикването
и 11 същия СРОК ца му прслоставя :
ииформа: гия за лнсвн ия рсл на сви каното събран ис,
Чл. 61. Синцикалнитс
организации
нямат право ла извършват дейности.
С които ла възпрсиигстват
110:1
какнато и :Щ С форма ислагогичсския
и пспслагогичсски
псрсонал ла изиълняват трудовите си залължсния.
Чл. 62. /1/ Ila територията
на учи.гишсто сс забранява осъщсствяваисто
11(1всяка дсйност, К()}ПО ирсдставлява

разирос гранение

пай-малко

на фашистки

11.111расистки

илси

и прслизвиква

религиозни

ИЛИ

политичсски

конфликти.

1!аСа>К,'Щ РС:Iигиозна. полова. расова истърп имост и иражла.

/2/ Ila гсри горияга
11ла с

лруга

Глава

дсйиос

XI. ДРУ!'И

оыци

Чл. 63. За подобряванс

/1/
1,
..,
/2/

Строго

на

: 1\ иолкрспа

училигисто

СС забрапява

и.ги против

данспа

осъщсствявансто

политичсска

на полигичсска

ироиаганла

и каква го

сила

РЛ][JОРЕЮ;И

на хигиената

и опа'Ш311С на учипиишото

имугцссгво:

сс забраняна.

коисуманията

на храна

изхвърля нс на отпальци
1 [о ВРСМС на учсбнигс

извън опрслслсните

извън оирсдслснитс
занятия,

11<1нсски

за цслта места;
за това места.
етаж

ла дежуряг,

съответно

оирслслснитс

110 райопи

чистачи.

10

/3/ Окон чатспиото
прилежащите на училишето
сградата

110'1

истванс

тсрсни

учсбн ите помещен ия,
след приключванс

на

ла сс ИЗВЧ,lllва

коридорите,
на учебните

занятия

1'. и лсйства

ло

санитарнитс
и

ньзл и и
напускане на

от ученините.

Глава Хll.

зхк почитнлпи

& 1. Правилникът

РЛ3IIОРЕJ(J~И

за вътрсшния

1рулов

рсл

С 11 сила

от 04.09.2020

Правилник за въгрсишия трулов рсл.
&2. Правилиикът 33 вътрсшния трулов рсл С зальлжитслсн
гранспорт и за всеки гражданин, намиращ се на територията
&3. Прели сключването

на трудон

договор,

всски

за всички

на

работник

работещи

13

ирисмансто

Профссионална

и допълпсния

113 Правилника

се запознава

за ВЪТРСIIIIIИЯ трудов

с

Правилника

за вътрешния

ред на 111Т с цел оптимизиране

с

Правилника

за въгрсигиия

с протокол N~ 5/04.092020

Коисултиран

със СО към CI:>r
/Мари»

грудов

рсл са запознати

1'. и угньрлсн
~
Стоя

СЪС

110

всички

училсии

и служители

заповсц N'! 326/08.09.20201.

трулов

и поллежи

на

гимназията

'1<:1

и повишаванс

на сфсктивността
на нътрсшната оргаиизация на труда.
&6. Екземпляр от Правилника за ВЪТРСШНИ}! ТРУ)(ОВ ред на Г/ГГ се поста В}! в учителската стая.
&7. Гкзсмплнри от Правилника '1<\ вътрсишия ТРУ)(О13ред на IlГТ се съхраняват при Директора,
ли ректор и в Синдикалиата
орган изапия в гим пазията.
&8. Нсразлелна част от насгояшия Правилник за вьгрсшния трудов ред на IIГТ са утвърдените
на училигпето
пльжностии харак гсрисгики и схема на алминистративна
структура
и управленски

с ьбранис

гимназия

гимназията.

рсл на ПГТ срещу личен полпис - за сведенис и изиьлиснис.
&4. Измснението на този Правилник за вътрешния трудов рсд става от Дирекгора на училището
актуализация,
съобразно промснитс В пормативнигс локумсити.
ВЪ3 основа на които с издаден.
&5. Членовете на училищния СКИII имат право ца правят писмени предложсния до Дирсктора на
измсисния

на нов

В

Заместникот Директора
връзки.

IIIT

на

общо
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