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Приет с Решение на Педагогически съвет,  проведен на 12.09.2019 г.,  

с Протокол №17 от 12.09.2019 г.и утвърден със заповед № З-920/13.09.2019г. 

 



 

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 Този правилник урежда трудовите отношения между учителите, служителите, 

работниците и работодателя, както е други отношения, непостредствено свързани с 

тях. 

Чл. 2 Този правилник цели да осигури свободата и закрилата на труда, както  и 

справедливи условия на труд. 

Чл.3 Правилникът за вътрешния трудов ред се изменя и утвърждава от работодателя 

при спазване  на процедурата, установена в чл. 37 от КТ. 

Чл.4 Правилникът за вътрешния трудов ред се изменя и допълва  по реда на  неговото 

приемане. 

Чл.5 Правилникът за вътрешния трудов ред и неговите допълнения е в сила до 

приемането на нов Правилник за вътрешния ред. 

Чл.6 Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо всички работници и 

служители, които полагат труд  по трудово правоотношение с работодателя в ІІІ ОУ 

”П.Р.Славейков” гр.Търговище 

ІІ.  АДМИНИСТРАТИВНО -  УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ  

ПЕРСОНАЛ 

 Чл.7 Директор – ръководи и организира цялостната  учебна – възпитателна работа в 

училище. 

 Чл. 8. Заместник директорът по УД -  отговаря за осигуряване на нормалното 

осъществяване на учебно-възпитателната дейност в училището. 

  Заместник директорът по АСД -  отговаря за осигуряване на нормално 

провеждане на учебните занятия  и работа в училище. 

  Пряко подчинени на директора са : педагогическия персонал, административния 

персонал и помощния персонал, работници по подръжката и чистачи. 

ІІІ. ТРУДОВО –  ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ 

Чл.9 Трудовите договори с помощник директор, учители, възпитатели се сключват с 

директора на училището. 

Чл.10 Възникването, изменението и  прекратяването  на трудовите правоотношения 

става по реда , определен от Кодекса на труда. 

Чл.11 При възникване на трудовите правоотношения с учителите следва да се спазват 

и регламентираните изисквания в ППЗПУО, Инструкцията за заемане на длъжността 

“учител”, съобразено с придобитото образование, професионална квалификация и 

правоспособност, Нормите  за задължителна преподователска работа в училищата и  

длъжностна характеристика. 

Чл.12 Директорът обявява всяко свободно място в тридневен срок от овакантяването 

му в Бюрото по труда и РУО на МОН. 

Чл.13 Назначаването и подбора се извършва  от директора въз основа на 

необходимите подадени документи. 

Чл. 14 Трудовите договори и допълнителните споразумения се оформят съгласно 

изискванията на КТ. 

Чл.15 Всички назначени по трудов договор са длъжни да изпълняват изискванията 

включени в длъжностната им характеристика и трудовата дисциплина съгласно 

действащия  КТ в Република България. 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО    

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 Чл.16. По трудовото правоотношение учителят и служителят е длъжен да изпълнява 

работата, за която се е уговорил и да спазва установената трудова дисциплина, а 

работодателят – да осигури на учителя, служителя и работника условия за изпълнение на 

работата и да му плаща възнаграждение за извършената работа. 

 Чл.17. Задължения при изпълнение на възложената работа: 



- да се явява навреме  на работа и да бъде на работното си място до края на 

работното време; 

- да се явява на работа в състояние, което му позволява да  изпълнява  

възложените  задачи и да не  употребява през работно време алкохол или друго 

упойващи вещества;  

- да изпълнява всички задължения произтичащи от КТ, ЗПУО, ППЗПУО, 

Правилници, длъжностната характеристика по трудов договор, заповедите на 

началника  РУО на МОН, на директора, от характера на работата, и етичния 

кодекс на работещите с деца. 

- да спазва вътрешните правила, приети в училище и да не пречи на другите да 

изпълняват трудовите си задължения; 

- да изпълнява  нарежданията на работодателя; 

-  да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;  

- да  използва  цялото време  за изпълнение на  възложената работа; 

- да не освобождава учениците от час преди биене на звънеца;. 
- да спазват санитарно-хигиенните изисквания в класната стая.;  

- да изпращат своевременно съобщения на родителите за успеха направени неизвинени 

отсъствия или извършени от децата им нарушения; 
- да се подписват редовно в документацията (дневници, материална книга). 

- да нанасят учебния материал в материалната книга ежедневно, както и да оформят 
отсъствията на класа до една седмица; 

- да опазват и отговарят за поверената им с приемателно-предавателен протокол МТБ; 

- класните   ръководители   да   подписват   служебните   бележки   за   редовно посещение 
на учениците за получаване на детски надбавки и семейни помощи; 

- учители и възпитатели да дежурят по специално изготвен график, съвместно с 

обслужващия персонал; 
- да пази грижливо  имуществото, което му е поверено или  с което е в досег  при  

изпълнение на възложената му работа, както и да  пести суровините, 

материалите, енергията паричните и други средства, които му се предоставят за 

изпълнение на трудовите задължения; 

- да  ползва  инструменти, техника и други, като спазва правилата за безопасни 

условия на труд; 

- да пази доброто име на училището, да не злоупотребява с доверието на 

работодателя, както и да  не разпространява поверителни за него сведения; 

- да не  предоставя по никакъв повод  и на никой извън състава на училището 

задължителната документация в училище без знанието и разрешението на 

директора; 

- да съгласува работата си с останалите учители и служители и да им оказва 

помощ в съответствие  с указанията на работодателя; 

 

Чл. 18.В случаите, когато учителите и служителите на могат да се явят на време на 

работа те са длъжни своевременно да уведомят за това директора. 

 Чл. 19. .В случаите, когато на учителите или  служителите се налага да напуснат 

работа преди края на работното време, те могат да направят това само след разрешение на 

директора или ЗДУЧ. 

         Чл.20. Размерът на платеният годишен отпуск на помощния персонал е отразен в 

Колективния трудов договор  по смисъла на чл.155 от КТ да бъде,както следва: 

                  а/  20 дни, а за членовете на  КТ Подкрепа + 8 дни.  

      б/ Размерът на платения годишен отпуск на педагогическите кадри е 48 дни, а за 

членовете на КТ Подкрепа – 56 дни. 

      в/ Работник или служител, ползвал  отпуск поради временна нетрудоспособност 

предава болничния лист за това време на директора не  по-късно от един ден след  

започване на неговото ползване . 



         Чл.21. Работник или служител, подава молба за отпуск 3 дни преди датата на излизане.  

         Чл.22. Директорът утвърждава графика за ползване на платен годишен  отпуск с оглед 

той да се използва до започване на учебната година. 

         Чл.23. Учител или служител може да сключва трудови договори и с други работодатели 

за извършване на работа извън установеното  за него работно време, като спазва чл. 40А от 

ЗНП и Закона за конфликт на интереси. 

       Чл.24. При необходимост  с болничен  лист да се прекъсне платеният годишен отпуск се 

подава писмена  молба. 

       Чл.25.Обслужващия персонал задължително след приключване на работния ден 

изключват всички ел.уреди, осветление, затварят и заключват всички помещения, както и 

проверяват ВИК инсталациите. 

        Чл.27. (ал.1) Коридорите и стълбищата се почистват през първия ,  четвъртия и след 

последния учебен час от чистачите, а физкултурния салон  -  преди първия, по време на  

голямо междучасие и след последния учебен час. 

                  (ал.2) Неизпълнилите три пъти задълженията си по чл.13,14 и 15 ал.1 се наказват 

по чл.187,т. 3 от КТ.         

        Чл.28.( ал.1) Учениците, учителите, служителите и работниците се  инструктират за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверяват направения 

инструктаж с подписите си в специална книга. 

                   (ал.2) Учениците се инструктират в първата седмица на І и ІІ срок от 

класните ръководители  и от съответните учители по предмети. 

                   (ал.3) Щатният персонал се инструктира не по малко от два пъти   през учебната 

година от ЗДАСД, а шофьорите на ученическите автобуси всеки ден, като се подписват в 

книга за ежедневен инструктаж. 

        Чл.29. Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците 

по какъвто и да е повод. 
        Чл.30. Регистрационните книги, протоколи, дневници се съхраняват от секретаря и се 

предоставят на учителите за работа срещу подпис в книга определена за тази цел. 

        Чл.31. (ал.1) Инвентарът се завежда под номер в инвентарната книга. 

                     (ал.2) Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в училището 

от домакина срещу подпис в  специален картон. 

                 ( ал.3) Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя  по указание  на 

директора и след  подписване на контролен лист. 

       Чл.32 (ал.1)Учениците, щатния персонал и външните лица възстановяват или 

обезщетяват по пазарни цени нанесените имуществени вреди в 10 – дневен срок. 

                    (ал.2)Лицата, направили умишлени повреди, се наказват дисциплинарно. Видът 

на наказанието се определя от органа, който го налага. 

               (ал.3) Повредите на училищното имущество се регистрират в дневник по сигнала 

на дежурните учители и ученици и на  помощния  персонал. 

               (ал.4.) За своевременно  възстановяване на нанесените материални щети отговарят 

класният ръководител на ученика и помощник – директорът. 

        Чл.33. На целия щатен персонал е забранено да пуши и да употребява алкохол в района 

на  училището . 

        Чл.34. (ал.1)Печатът се съхранява от техническия секретар и директора на училището  и 

се поставя само върху подпис на директора и на негов заместник. 

       Чл.35. Командироването на учителите и служителите се извършва само със заповед на 

директора. 

         Чл.36. Забранява се влизането на учители и служители в сградата на училището след 

приключване на работното време. 

         Чл.37.За работа в празнични и почивни дни – Директора един ден предварително издава 

заповед  с имената на лицата и времето за престой в сградата. 



         Чл. 38. Работодателят е длъжен да осигури: 

- работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 

- работно място и условия в съответствие с характера  на работата; 

- безопасни  и здравословни условия на труд; 

- указания  за реда и начина на  изпълнение на задачите, включително  

запознаване с длъжностната  характеристика,  с правилата за вътрешния трудов 

ред; 

- да плаща в установените срокове уговореното трудово възнаграждение за 

извършената работа.  

 

V.  РАБОТНО   ВРЕМЕ 

        Чл. 39. Нормалната продължителност  на седмичното работно  време при петдневна 

работна седмица е  40 часа. 

        Чл. 40. Училището работи на петдневна работна седмица с продължителност на   

работното време 8 часа. 

        Чл. 41. Работното време на учителите е 8 часа дневно. 

В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за 

изпълнение на нормата си преподавателска заетост; за участие в педагогически съвет, 

родителски срещи, методически сбирки, възпитателна дейност, консултации с 

ученици и др., както и за  изпълнение нареждания на директора. След изпълнение на 

посочените задължения учителите могат да бъдат извън училище за подготовка и 

самоподготовка на учебния процес. 

        Чл. 42. Работното време на служителите е както следва : 

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

Сутрин :  8.00 – 12.30 ч. Почивка : 12.30 – 13.00ч След обяд 13.00 – 16.30 ч. 

ЗАВЕЖДАЩ  АДМИНИСТРАТИВНА – СЛУЖБА: 

      Сутрин :  8.00 – 13.30 ч. Почивка : 13.30 – 14.30ч След обяд 14.30 – 17.00 ч. 

БИБЛИОТЕКА: 

      Сутрин : 11.00 – 12.30ч. всеки понеделник и сряда – Дж.Джезаирова, всеки 

вторник и четвъртък – Ц.Георгиева               

ЧИСТАЧИ – през учебно време и през ваканциите 

I-ва смяна: 

        Сутрин : 06.00 – 11.30 ч. Почивка :11.30 – 12.00 ч. След обяд : 12.00 – 14.30 ч. 

        Сутрин : 07.00 – 12.00 ч. Почивка :12.00 – 12.30 ч. След обяд : 12.30 – 15.30 ч. 

II-ра смяна: 

        Сутрин : 10.00 – 12.30 ч. Почивка :12.30 – 13.00 ч. След обяд : 13.00 – 18.30 ч. 

        Сутрин : 07.00 – 12.00 ч. Почивка :12.00 – 12.30 ч. След обяд : 12.30 – 15.30 ч. 

 

ПАРАДЖИЯ: зимен и летен период 

       Сутрин : 5.00 – 10.00 ч. Почивка :10.00 – 12.00 ч. След обяд : 12.00 – 14.00 ч. 

       Сутрин : 7.00 – 12.00 ч. Почивка :12.00 – 12.30 ч. След обяд : 12.30 – 15.30 ч. 

ШОФЬОРИ: през учебно време и през ваканциите 

       Сутрин : 6.00 – 10.00 ч. Почивка :10.00 – 14.00 ч. След обяд : 14.00 – 18.00 ч. 

       Сутрин : 7.00 – 12.00 ч. Почивка :12.00 – 12.30 ч. След обяд : 12.30 – 15.30 ч. 

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ И НЕГОВОТО 

ИЗПОЛЗВАНЕ : 

Чл. 43. Учебната седмица е петдневна. Продължителността на учебния час в І и ІІ клас 

е 35 мин.; от ІІІ до VII клас – 40 мин.; Междучасията са 10 мин.; голямото междучасие 

е 20 мин. – за свободни игри и закуска. Учителите идват 20 – мин. преди започване на 

1 – вия  учебен час, а когато са дежурни – 30 мин. По време на дежурство отговарят за 



реда и дисциплината в коридорите и столовата. Работното време на учителите в 

ГЦДОУД в начален етап е от 11.00ч. до 17.00ч., а за учителите в ГЦДОУД 

прогимназиален етап е от 12,00ч. до 18,00ч. 

Чл. 44.  Забранява се през работно време : 

- да се отклоняват  учители и служители от тяхната непосредствена работа; 

-  да се удължават междучасията; 

-  забранява се ползването в учебните часове на GSM-и. 

 

КОНТРОЛ : 

           Чл. 45. Контролът по спазването на Правилника за вътрешния трудов ред се 

осъществява от директора и заместник директора. 

Чл. 46 Директорът контролира педагогическия персонал за спазването и изпълнението 

на този  Правилник. 

Чл. 47. ЗДАСД контролира обслужващия и помощния персонал за спазването на този 

Правилник. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

§1. За неспазване и нарушение на Правилника за вътрешния трудов ред виновните 

лица се наказват с наказания, предвидени по чл. 188 от КТ във връзка с чл. 187 от КТ. 

§2. С Правилника за вътрешния трудов ред се запознават всечки учители, 

възпитатели, помощен и обслужващ персонал. Същият се поставя на видно място в 

училището. 

§3. Неделима част от настоящия Правилник са длъжностните  характеристики на 

директора, ЗДАСД, учители и възпитатели, счетоводител, ЗАС, огняр, медицински 

персонал, чистачи, включени като приложение към Правилника.  

 &4. Заместник-директорът  запознава щатния персонал с Правилиника  за вътрешния 

ред на училището в тридневен срок след влизането му в сила или след назначаването 

на парсонала. 

            &5. Правилникът влиза в сила от 16.09.2019г. 

&6. Копия от Правилника за вътрешния ред на училищетно се съхраняват в  

канцеларията на училището и в учителската стая. 
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