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Правила за използване на електронен дневник за 2022/2023 г. 

в Основно училище “Христо Ботев” – Велинград 
1. Документите, издавани или водени от училището, се създават, попълват и водят или 

издават на хартиен и/или електронен носител съгласно разпоредбите на Наредба № 8 от 

11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование. 

2. За учебната 2022/2023 г. дневниците за I-VII клас и за ГЦОУД, посочени в 

приложение № 2 от Наредбата, се водят  в електронен вид. Училището използва избран  

софтуерен продукт от платформата Админ плюс за водене на дневниците в електронен 

вид, които осигуряват обработването, наличието и контрола на цялата информация, 

отразена в реквизитите на хартиения вариант. След внедряване на електронните 

раздели за дневниците от модул „Документи за дейността на институцията" на 

НЕИСПУО софтуерните продукти за водене на дневниците в електронен вид трябва да 

осигуряват съвместимост с НЕИСПУО. 

3. След приключване на учебната година, електронните дневници се подписват с 

ел.подпис на директора на училището, след което се архивират в PDF файл в 

НЕИСПУО и се съхраняват съгласно сроковете, описани в приложение № 2 от същата 

Наредба. 

4. Електронният дневник, използван от училището е достъпен на адрес:  

https://platform.adminplus.bg/. 

5. Вход в електронния дневник след създаден акаунт от администратора и/ или 

служебния акаунт и лична парола на служителя. Надеждната парола съдържа 

съчетание от големи и малки букви и цифри.  

6. На служебните технически устройства не се запаметява парола. След ползване на 

служебни устройства се излиза от електронния дневник чрез “Изход от профила”. 

7. Администратор: 

7.1. Въвежда учители, ученици (първоначално), родители (първоначално), 

одобрява потребители. 

7.2. Въвежда занимания по интереси, съгласно Наредба за приобщаващото 

образование. 

7.3. Системен администратор е директорът, а ЗДУД, педагогическият съветник и  

ръководителят на направление ИКТ са администратори на електронния дневник. 

Те контролират попълването на необходимата информация - правилно въведено 

седмично разписание, отбелязване на взети часове, въведени отсъствия и отзиви. 

8. Класен ръководител: 

8.1. Въвежда програмата на класа. 

8.2. Извинява отсъствията на учениците до 3 число на следващия месец. 

8.3. Може да добавя и активира ученици от класа. 

8.4. Регистрира и активира родители на учениците от класа за новопостъпили 

ученици. 

8.5. Не може да коригира седмичното разписание на класа. 

9. Учители: 

9.1. Въвеждат отсъствия и тема на часа в началото на всеки учебен час. Това 

важи и за Заниманията по интереси. 
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9.2. Въвежда оценки на учениците и ги редактира при необходимост в рамките 

на работния ден, в който е получена оценката. Оценки не се въвеждат в 

извънработно време, както и събота и неделя. 

9.3. Отзиви се въвеждат в рамките на часа, за който се отнасят. 

9.4. Учителите нямат възможност да редактират оценки, отсъствия, отзиви 

(освен уважаване на отсъствия - класен ръководител). При изтриване на оценка, 

отсъствие, отзив директорът ще трябва да одобри корекциите. Има 30-минутен 

толеранс за технически грешки. До 30 минути след добавяне на оценка, 

отсъствие или отзив - учителят има възможност да изтрие елемента без 

одобрение от директор. 

9.5. Не се правят корекции за минал период. На 4-то число на всеки месец 

електронният дневник се заключва - не могат да се правят корекции за 

предходния месец/ и (не могат да се въвеждат теми, да се извиняват отсъствия и 

да се добавят отзиви). Часове, които не са отбелязани като взети (без тема и 

проверени отсъстващи) се считат за невзет час и не се изплащат на 

преподавателя. 

9.6. Броят на оценките по отделните учебни предмети е съгласно Наредба № 11/ 

01.09.2016 г.  

9.7.  Срочни и годишни оценки се закръгляват в полза на ученика. Оценките 

трябва да бъдат цели числа и се вписват от учителя. 

9.8. В електронния дневник се попълва информация относно допълнителна 

подкрепа за ученици със слаби оценки и проведени консултации. 

10.Общи положения: 

10.1. При отсъствие на учител отсъстващият уведомява директора или ЗДУД. 

Посочва се периода за отсъствие и заместник от администратора. Учителите не 

въвеждат сами заместници. 

10.2. Комуникацията с родители и ученици се осъществява чрез електронния 

дневник - изпращане на съобщения, организиране на събития, планирани срещи 

с родители/ родителски срещи, контролни, класни и др. Използването на групи 

във Viber, Messenger, Facebook, Google Classroom, Zoom и др., които не са 

собственост на ОУ „ Христо Ботев“ – Велинград не осигурява защита на 

личните данни и Вашата собствена сигурност.  

10.3. В края на учебната година електронния дневник се подписва с ел.подпис от 

директора и архивира в PDF файл от администраторите в модул Институции на 

НЕИСПУО. Съхранение на ел.дневници е за срок от 5 години, съгласно Наредба 

№8/ 11.08.2016 г. Правилата са неразделна част от Пр ДУ, приети на заседание 

на ПС №1 /13.09.2022 г. и са утвърдени със заповед № 973/13.09.2022г. на 

директора. 

 

Марияна Байлова 

Директор на ОУ „Христо Ботев“ - Велинград 
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МЕХАНИЗЪМ ЗА  НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”- ВЕЛИНГРАД 

І.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 другa паралелка на същото училище; 

2. предупреждение за преместване в друго училище; 

3. преместване в друго училище; 

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

ІІ. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да 

го отстрани до края на учебния час. 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. Веднага след приключването на учебния час  се предприемат 

дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява 

родителят от класния ръководител. 

ІІІ. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да 

участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 

отстраняването му. Веднага след отстраняването на ученика се предприемат дейности 

за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят от 

класния ръководител. 

ІV. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемно поведение от педагогическия съветник и класния 

ръководител. Педагогическият съветник съставя график, който се утвърждава от 

Директора. 

V. Мерките по т.II и т.III, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго 

училище“, както и“ преместване в друго училище“ не се налагат на ученици от начален 

етап 

 VI.Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 

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

VIІ.Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане 

или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

 VIII. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. Мерките 

по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО се налагат независимо от санкциите по чл. 199, ал. 1 от 

ЗПУО. 

IХ. 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. 

Х. Санкциите са срочни.  Срокът на санкциите е до края на учебната година. 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. 

 ХI. Ред при налагане на санкциите: 

1. Педагогическият съветник и класният ръководител събират информация за 

фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение или проблемно 

поведение на ученик чрез, провеждане на разговори. Съставят протоколи за 
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проведените срещи и вземат писмени обяснения. 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. 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; 

2. За откриване на процедура по налагане на санкция по чл. 199, ал. 1се уведомяват  

родителите чрез писмо с обратна разписка за проблемното поведение на 

ученика. Отговаря класният ръководител, като уведомява Директора; 

3. В случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 - 5 – Директора уведомява oтдел „Закрила на 

детето” към ДСП-Велинград. 

4. 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. 

5. Мярката по чл. 199, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

6.  Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението на ПС или класния ръководител. 

7. 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 регионалното управление на образованието. 

8. Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за 

кореспонденция на ученика. 

9. 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 регионалното управление на образованието. 

10. 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 участва в екскурзии, общи мероприятия на класа, училището 

11. Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

12. 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. 

13.  Заличаването се осъществява по реда на налагане на съответната санкция и се 

отбелязва в ученическата книжка на ученика. 

Механизмът е приет на заседание на ПС № 1 /13.09.2022 г. и е неизменна част от 

Правилника за дейността на училището. 

 

Марияна  Байлова 

Директор на ОУ „Христо Ботев”-Велинград 

 

http://web.apis.bg/p.php?i=2669543#p27811297
http://web.apis.bg/p.php?i=2669543#p27811297
http://web.apis.bg/p.php?i=2669543#p27811297
http://web.apis.bg/p.php?i=2669543#p27811297
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   Утвърждавам: 

   Марияна Байлова  

Директор на ОУ “Христо Ботев“ - Велинград 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ 

ОНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”–ВЕЛИНГРАД В МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящите вътрешни правила уреждат подготовката, провеждането и отчитането на 

участие на ученици от училището в мероприятия, прояви и изяви - 

индивидуалноучастие и участие на група ученици на територията на училището и в 

града . 

2. С тези правила се уреждат: 

2.1. Организацията на мероприятия на територията на училището; 

2.2. Организацията на посещение на различни културни и научни институции и прояви 

и организирани прояви или изяви на територията на града; 

3. Целта на вътрешните правила е: 

3.1. Да предоставят на учениците възможност за участие в състезания, мероприятия, 

организирани от училището, други училища и институции в системата на 

предучилищното и училищното образование и извън нея, музеи, читалища и други, да 

се обогати учебно-възпитателната дейност и да се задоволят нуждите на учениците. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ В МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1.Осъществяването на участието на мероприятието включва: 

1.1 Осигуряване на заместване на ръководителя на групата  в случай че мероприятието 

се осъществява по време на учебните занятия: 

1.2 Директорът издава заповед за заместването на ръководителя на групата или за 

разместване на учебните часове с цел осигуряване на нормалното протичане на учебния 

процес. 

 

2. Извиняване на отсъствията на учениците, участващи в мероприятието: 

2.1 Учителите вписват отсъствия в дневника на паралелката на учениците, участващи в 

мероприятието в случай, че мероприятието се провежда в рамките на определен учебен 

час; 
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2.2 Класният ръководител извинява отсъствията на отсъстващите ученици въз основа 

 на заповедта за провеждане на мероприятието, копие от която се предоставя на 

класния ръководител и се съхранява от него в документите за извиняване на 

отсъствията на учениците. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ В МЕРОПРИЯТИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА 

 

1. Осъществяването на посещение на мероприятието включва: 

1.1 Устно или писмено уведомление на директора на училището от ръководителя на 

групата. 

1.2 Инструктаж, придружен от списък на учениците от групата, в който всеки ученик с 

подписа си доказва, че е запознат с настоящия инструктаж и се ангажира да го спазва. 

  

2. Придвижване в града: 

2.1 Ръководителят на групата вписва в книгата за дежурство  времето на провеждане 

на мероприятието, и маршрутът, който ще се следва. 

2.2 Осигуряване на заместване на ръководителя на групата в случай че мероприятието 

се осъществява по време на учебните занятия. 

2.3 Директорът издава заповед за заместването на ръководителя на групата или за 

разместване на учебните часове с цел осигуряване на нормалното протичане на учебния 

процес, ако това се налага. 

 

3. Извиняване на отсъствията на учениците, участващи в мероприятието: 

3.1 Учителите вписват отсъствия в дневника на паралелката на учениците, участващи в 

мероприятието в случай, че мероприятието не се провежда в рамките на определен 

учебен час; 

3.2 Класният ръководител извинява отсъствията на отсъстващите ученици въз основа 

 на заповедта за провеждане на мероприятието, копие от която се предоставя на 

класния ръководител и се съхранява от него в документите за извиняване на 

отсъствията на учениците. 

    

    Настоящите правила са част от Правилника за дейността на училището и 

представляват отворена система, подлежат на актуализация и допълване,  приети са на 

заседание на Педагогическия съвет №1/13.09.2022 г.  и са утвърдени от директора на 

училището със Заповед № 973/13.09.2022 г. 
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ИНСТРУКТАЖ 

 

НА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР. ВЕЛИНГРАД, УЧАСТВАЩИ В 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

 

ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В ГРАДА И ПРИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЕ 

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ: 

 

1. Да изпълняват стриктно указанията, дадени им от ръководителите. 

2. Да се движат в групата и да не се отклоняват от нея по време на движението. 

3. Да не пресичат произволно пътното платно. 

4. Да уведомяват ръководителите в случай, че липсва ученик. 

5. Да уведомяват незабавно ръководителите, ако забележат нещо, застрашаващо живота 

и здравето им. 

6. Да спазват нужната хигиена и дисциплина в обектите, които посещават. 

7. Да не ползват местния транспорт без разрешение на ръководителите. 

8. Учениците са длъжни да пазят личните си документи. 

9. Тъй като е невъзможно да се предвиди евентуална опасна ситуация за учениците по 

време на движението, всички ученици са предупредени да преценяват отговорно и 

разумно всяка своя постъпка, действие и решение. 

10. Всеки ученик с подписа си доказва, че е запознат с настоящия инструктаж и се 

ангажира да го спазва. 

 

 

Инструктирал: 

Име, фамилия……………………………………….. 

Класен ръководител на ……..клас 
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СПИСЪК 

 

на ученици от ОУ ”Христо Ботев”- Велинград, участващи в мероприятия на 

територията на града през учебната 2022/2023 година 

 

№ Име, презиме, фамилия Подпис Дата 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

 

Учител/Ръководител: 

Име, фамилия…………………………………………………..Подпис………………. 
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Утвърждавам: 

 Марияна Байлова 

Директор на ОУ “Христо Ботев“- Велинград 

П Р А В И Л А 

за ползване на ученическите шкафове за съхраняване на лични вещи и учебна 

литература 

I. С цел опазване на училищното имущество и недопускане на действия, които 

създават предпоставки за нарушаване на училищния ред, да се спазват следните правила 

за ползване на ученическите шкафове: 

1. Ученическите шкафове да се ползват само от учениците, които са получили 

ключове за тях. 

2. Оставянето и взимането на вещи от шкафа да става бързо, без струпване на 

ученици и възпрепятстване движението по коридора. 

3. Вратичките на шкафовете да се отварят и затварят внимателно, без блъскане, 

като ползващият шкафчето внимава да не пречи на движещите се по коридора. На 

отворената вратичка да не се закачат дрехи, чанти и раници. 

4. Шкафовете да се ползват само по предназначение - за съхранение на учебна 

литература и лични вещи. 

5. Забранява се съхранението в шкафовете на хранителни продукти и напитки 

след приключването на учебния ден. 

6. Забранява се съхранението на ценни предмети и мобилни телефони. 

7. Забраняват се всякакви опити за отваряне на вратичките със сила - без ключ 

(подобни опити ще бъдат санкционирани!). 

8. Забранява се предаването на ключа за шкафчето на друго лице за ползване и 

съхранение на вещи и учебни помагала. 

9. Вратите на шкафовете да се заключват винаги от техните ползватели. 

10. При умишлена повреда на целостта на шкафчето, бравата или вътрешността 

му, средствата за възстановяване са за сметка на родителя на ученика, причинил щетата. 

11. При изгубване на ключ на шкафче, родителят лично получава от класния 

ръководител дубликат на ключа, изработва за своя сметка нов ключ и връща дубликата на 

класния ръководител. При изгубване на дубликата на ключа, родителят закупува нова 

брава за шкафчето и я монтира за своя сметка. 

12. При установяване на липси или повреди по шкафчето, ползващият го 

ученик незабавно докладва на дежурния учител или класния ръководител, а те от своя 

страна на касиер-домакина на училището. След изясняването на обстоятелствата по 

установените нередности, касиер-домакинът взема мерки за тяхното отстраняване или 

други последващи действия. 

13. Намерен загубен ключ незабавно да се предава на дежурния учител или 

класния ръководител. 

Учителският, административният и помощният персонал на училището не носят отговорност 

за присвоени неправомерно от шкафчетата лични вещи, учебна литература или помагала. 

II. Ученическите шкафове са част от училищното имущество и задължение да ги опазват в 
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добър външен и функционален вид имат всички ученици, включително и онези, които не 

ползват този инвентар. 

III. Класните ръководители на всички класове да запознаят учениците с правилата за 

ползване и опазване на училищните шкафове. 

IV.Класните ръководители да запознаят с правилата родителите на учениците на първата 

предстояща родителска среща срещу подпис.  

 

         Настоящите правила са част от Правилника за дейността на училището и представляват 

отворена система, подлежат на актуализация и допълване,  приети са на заседание на 

Педагогическия съвет с протокол №  1/13.09.2022 г. и са утвърдени от директора на 

училището със Заповед №973 /13 .09.2022 г. 
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МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

 от и в  ОУ „Христо Ботев” – Велинград 

             

I.Учениците от I до VI клас могат да се преместват през цялата учебна година; 

 

IІ.Учениците от VІІ клас включително могат да се преместват не по- късно от 30 дни 

преди края на всеки учебен срок ; 

ІІI.Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:  

 1. Подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 

на ЗПУО до директора на приемащото училище;  

2. До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището 

потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора 

на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика 

желание като му предоставя копие на заявлението; 

3. До пет работни дни от получаване на информацията по т. 2 директорът на 

училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го 

предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен 

план.; 

4.Директорът на приемащото училище до три работни дни oт получаване 

удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на 

ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.  

 5.Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано 

съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище. 

6.До три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на 

училището, от което идва ученика за неговото записване; 

7. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. До тогава посещава учебни занятия в училището, 

от което се премества. 

8.При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за 

предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, 

в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на РУО 

9. При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда 

държава: 

9.1. родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се 

обучава ученикът, за издаване на удостоверение за преместване; 

9.2.родителят представя документ, издаден от училището на чуждата 

държава,удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при 

условията на приемащото училище; в случаите, когато няма такава възможност, 

родителят удостоверява с декларация, че ученикът ще продължи образованието си в 

училище на чужда държава. 

9.3. Документите по т. 9  може да се подават и сканирани по електронен път. 

9.4. В срок до 5 работни дни от подаване на документите по т.9 директорът на  

училището, в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване. 

 

IV. При  преместването  си  учениците  от  І  до  VІІ  клас  включително  не  полагат  

приравнителни изпити. 

 
Механизмът е приет на заседание на ПС № 1/13.09.2022 г. и е неизменна част от Правилника за 

дейността на училището. 

 
Марияна Байлова 

Директор на  ОУ „Христо Ботев”-Велинград 
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