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УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

чл. 1 (1) Този Правилник определя структурата и функциите на училището, организацията 

на учебния процес, правата и задьлженията на учителите, помощник-учителите, 

ръководителите на школи, учениците, родителите и служителите в Българско съботно 

училище „Звънче”, графство Съри, Великобритания. 

(2) Училището осигурява завьршване на определените в Закона за Народна просвета 

образователни степени за българските неделно училища зад граница. 

чл. 2 (1) Образованието има светски характер и не допуска налагането на идеологически и 

религиозни доктрини както и дискриминация на основа на пол, народност, етническа 

принадлежност и религия. 

(2) Училищното обучение по български език и литература, история и география на 

България и по народни танци се осьществява във форма на неделно българско училище зад 

граница, съобразено с изискванията и нормативните учретби на МОН. 

(3) Училищното обучение започва в Предучилищната група, единствено и само след като 

детето е навършило 4 години – по преценка родителите. 

(4) В първи клас се записват или преминават деца, навършили 6 години до 31 август на 

съответната година. 

(5) Дейността на училището не може да противоречи на Конституцията и законите на 

Република Бьлгария, нито на законите и конституцията на Великобритания. 

 чл. 3 (1) Обучението и вьзпитанието на учениците се провежда на книжовен бьлгарски 

език. 

 (2) Всичките педагогически услуги и услугите в школите се заплащат по ред и условия 

определени в специфични правила за осьществяване дейността на училището.  
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ГЛАВА ВТОРА 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ПРАВА 

 

чл. 4  Училището има право на:  

(1) Наименование, символи, седалище и официален адрес. 

(2) Собствен печат. 

(3) Банкова сметка. 

 

чл. 5 Като българско училище зад граница има право:  

(1) Да притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него. 

(2) Да се разпорежда се самостоятелно с бюджетните си средства. 

(3) Да подбира кадрите си чрез конкурси по документи. (Училищното настоятелство). 

(4) Да набира ученици по документи, съгласно действащата нормативна уредба. 

(5) Да издава държавни документи за завършен клас и образователна степен. 

(7) Да разкрива школи по народни песни и танци, с цел запазване българското културно 

наследство, с решение на педагогическия съвет и по желание на родителите, само след 

като за това е набран минимален необходим брой ученици. 

(8) Да помага на родителите с информация за действащите закони във Великобритания. 

(9) Да спомага за сплотяването на българските семейства и на българската общност в 

графство Съри, Великобритания. 

(10) Да набира средства за благотворителна дейност, която подпомага на деца в 

неравностойно положение и подпомага различни каузи, обсъдени и решени на 

Педагогически съвет и на съвета на Училищното настоятелство. 
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Р А З Д Е Л   В Т О Р И  

З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я  

  

чл. 6 Училището носи отговорност за: 

* Изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи неговата дейност; 

* Поетите задължения при приемането на учениците; 

* Поетите ангажименти към Управите на училищата и църквите, от които се наемат 

помещенията; 

* Спазване на всички нормативни, законови и здравни изисквания на Великобритания при 

провеждането на обучение на деца; 

* Създаването на условията за опазване живота и укрепване здравето на учениците по 

време на обучението на неговата територия; 

* Законосъобразно изразходване на бюджетните средства, спомсорство  и средствата от 

дарения; 

* Опазване на Материално-техническата база; 

* Опазване на физическото и психологическото здраве на учителите, помощник учителите, 

ръководителите на школи; 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 

 

чл. 7 Обучението на учениците по български език и литература, и по история и география 

на България,  се осъществява на три етапа – начален, прогимназиален и гимназиален. 

 

чл. 8 Началното образование е с четири годишен срок на обучение. 

 

чл. 9 (1) Учениците се приемат в училището без изпит в зависимост от тяхната готовност 

за това. Децата постъпват в училището по молба на родителите или настойниците им като 

се попълва специална инетернет форма. 

(2) За приетите ученици училището изпраща сведения, използвайки платформата на МОН 

до 15.11 текущата учебна година. 

(3) По желание на родителите или настойниците учениците могат да се преместват от едно 

училище в друго през цялата учебна година.  

 

чл. 10 (1) На учениците завършили съответната степен на обучение училището издава 

удостоверение. 

(2). Приетите ученици в Българско училище „Звънче” при необходимост полагат тестове. 

чл. 11 (1). Дубликат на удостоверение за завършен клас, се издава от Администратора на 

училището. 

(2). Дубликатът се издава по молба на заинтересованото лице, в случай че документът по 

чл. 10 ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване. 

 

чл. 12 (1). Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, 

че оригиналният документ е издаден. 

 

чл. 13 (1). Дубликатът се издава по образец, съгласно държавното образователно изискване 

за документите за системата на народната просвета. 

(2). За издаване на дубликат се заплаща такса, определена с решение на съвета на 

училищното настоятелство. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Р А З Д Е Л  П Ъ Р В И  

Ф О Р М И  Н А  О Б У Ч Е Н И Е  И  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н И  Ф О Р М И  

  

чл. 14 Учебният процес в Българско съботно училище „Звънче” се организира в съботна 

форма на обучение: 

чл.15 Продължителността на обучението в един клас е една учебна година, която включва 

34 учебни съботи. Ваканциите на училището са съобразени с ваканциите на децата в 

английските училища и е по график, съобразен с графика на ваканциите в графство Съри. 

чл. 16 В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на 

групи или да се организират сборни групи от различни паралелки. 

чл. 17 Минималният брой на учениците в паралелката е 10, което е съобразено с 

изискванията и нормативните уретби ма МОН за български неделни училища в чужбина. 

чл. 18 В началото на учебната година Училищния ръководител определя със заповед 

ръководителите на школите, преподавателите и помощник-учителите на всички паралелки. 

Ръководителите на школите и преподавателите  организират и провеждат обучението в 

класовете/извънкласните дейности и водят задължителната документация за съответната 

паралелка или школа. 
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Р А З Д Е Л  В Т О Р И  

У Ч Е Б Н О  В Р Е М Е  

 

чл. 19 (1). Учебният процес се организира в учебни години, учебни седмици, учебни дни и 

учебни часове. 

(2). Между учебните срокове по време на учебната година учениците ползват ваканции – 

коледна, междусрочна, пролетна или великденска и лятна. 

чл. 20 (1). Учебната година е с продължителност 09 месеца. 

(2). Училищният ръководител на училището  със заповед определя  началото и края на 

ваканциите (с изключение на лятната), дните за отдих на учениците, неучебните дни, както 

и края на първия и втория учебен срок. 

 

(3).Учебната година започва в началото на септември. Съобразено с началото на учебната 

година на английските училища. 

(4).Учебните занятия са с продължителност не повече от 35 и не по-малко от 31 учебни 

съботи и се разпределят в 3 учебни срока (есенен, пролетен и летен) 

Чл.21 Учебните дни могат да се определят за неучебни или неучебните за учебни със 

заповед на Училищния ръководител на училището. 

(1) Училищният ръководител на училището може  да обявява дни за неучебни за 

училищата в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за отбелязване на 

празника на помещенията, в които се помещават класовете на българско съботно училище 

„Звънче”. 

(2). При лоши метеорологични условия, ако се затрудни учебния процес и учениците не 

могат да присъстват в наетите сгради, уроците се провеждат онлайн. 

чл. 22 (1). Броят на задължителните учебни часове се определя от учебния план на МОН за 

българските неделни училища зад граница.  
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Подготовка на деца от подготвителна група по български език и литература  е  до 136 

учебни часа годишно. Празниците на училището са в броя на задължителните учебни 

часове.  

(2). В един ден се организират от 3.5 до 5 задължителни учебни часа. 

чл. 23 При наличие на необходимите санитарно- хигиенни условия и по желание на 

родителите, с решение на училищния съвет може да се създаде организация за провеждане 

на клубове през ваканциите. Формират се полуинтернатни групи от I – VIII клас за 

самоподготовка, занимания по интереси и организирани занятия. 

чл. 24 Разписанието на УВП (Училищния вътрешен правилник) се съобразява с 

психофизическите особености и възможности на учениците. Приема се от ПС 

(Педагогическия съвет) и се утвърждава от Главният училител, определен за всяко 

училище и се съгласува с Училищния ръководител на училището, но не по-късно от три 

дни преди започването на учебната година. 

чл. 25 Продължителността на учебния час е: 

(1). Не по малко от 20 мин 

(2) Не повече от: 30 мин за I и за II клас; 35 мин за III и IV клас; 40 мин за  V до XII клас. 

Когато часовете са в блок, то може почивката да е само 10 мин, по усмотрение на учителя. 

(3). Не се разрешава по време на час децата да се хранят, Могат да пият единствено и само 

вода. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ  

 

чл. 26 (1). Общообразователната подготовка по български език и литература, по история и 

география на България е задължителна, а свободноизбираемата - (школи за народни танци 

и ръчен труд и творчество, списание „Училищен звънец”, читателски клуб БългарЧета, 

школи по пеене, балетна фолклорна формация) е по желание на децата и се осъществява 

преди или след часовете.  

(2). Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум 

по учебните предмети и включва задължителните знания, умения и компетенции, 

гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка, като включват БЕЛ, История и 

География на България. 

(3). Свободноизбираемата подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по-

високо равнище по области, съобразно с интересите и индивидуалните възможности на 

учениците. 

чл. 27 Учебният план систематизира съдържанието и организацията на училищното 

обучение и включва видовете подготовка, броя и разпределението на учебните предмети 

по класове и по учебни часове, графика на обучението, начина на завършване на степен на 

образование. 

чл. 28 Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по всеки 

учебен предмет и за всеки учебен клас. 

чл. 29 Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се определя 

съгласно: държавните образователни изисквания; общообразователния минимум и учебния 

план, съобразени с нормативните изисквания на МОН за българските неделни училища в 

чужбина. 

чл. 30 Учебното съдържание следва да бъде поднесено по интересен за учениците начин, 

да са включени игровите елементи и да се държи сметка, че учениците при нас идват по 

желание и ние сме длъжни да ги задържим. Да се акцентира на най-важните, необходими 

елементи, които се запомнят чрез игра и повторение. 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ФОРМИ НА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА 

 

чл. 31 (1). Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват чрез 

текущи и периодични проверки, както и чрез тестове. 

(2).Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически форми, 

по усмотрение на учителя. 

(3) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е: една оценка 

от устни изпитвания и една оценка от писмени и/или практически изпитвания; 

чл. 32 (1). Знанията и уменията на учениците при училищно обучение се оценяват с 

Отличен (6), Мн. Добър (5), Добър (4) и съгласно държавното образователно изискване за 

системата за оценяване. 

чл. 33 (1). Текущите, срочни и годишни оценки се вписват в дневника на класа.  

чл. 34 Условията и редът за осъществяване на проверка и оценка на знанията и уменията 

на учениците се определят съгласно държавните образователни изисквания за степента на 

образование, общообразователния минимум и учебния план, за българските училища в 

чужбина. 

чл. 35 За учебни предмети, които по учебен план се изучават през годината, на базата на 

текущите оценки се оформя срочна оценка за втори срок, която е и годишна оценка по 

предмета. 

чл. 36 В хода на учебната година учителят установява входно, междинно и изходно 

равнище. Оценките от трите равнища са част от задължителния минимален брой оценки за 

за учебната година, като оценката от входното равнище може да не бъде балообразуваща. 

чл. 37 При писмени изпитвания учителят коригира, оценява и рецензира писмените 

работи. Връща ги на учениците за подпис от ученика и родителя (настойника) и ги 

получава обратно. Оценените и подписани работи се съхраняват до края на учебната 

година в училището на място, определено от директора. Писмените работи подлежат на 

проверка от страна на ръководството на училището и на МОН. 
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чл. 38 (1). В един учебен ден не се провеждат повече от една обща за класа писмена 

работа/ тест. За всички видове писмени проверки се уведомява УР, което ги вписва в плана 

си за срока. 

чл. 39 Годишните оценки на ученици, които се завръщат в България с родителите си и там 

ще продължат образованието си, може да се оформят 30 дни преди края на годината след 

като се оформят срочните оценки. 

чл. 40 Оценката не се влияе от поведението на ученика. 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

  

чл. 41 (1) Ученикът завършва класа, ако по всички учебни предмети от задължителната 

подготовка има присъствие в часовете не по-малко от ½ от норматива, определен за 

съответната учебна година. 

(2) т. 1 Учениците от от всичко класове преминават в следващ клас. 

(3) т. 2 За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение при условия и по ред, 

определени със заповед на Училищния ръководител на училището, само при изричното 

желание на родителите и срещу допълнително заплащане от самите родители. При 

необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна 

година. 
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ГЛАВА ПЕТА 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

УЧИТЕЛИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ШКОЛИ И ПОМОЩНИК-УЧИТЕЛИ 

 

чл. 42 (1). Учителят в училището организира и провежда образователно – възпитателния 

процес по учебния предмет; проверява и оценява знанията и уменията на учениците; 

подава домашните за публикуване на интернет страницата на училището НЕ ПО-КЪСНО 

от следващия ден, след провеждане на училищните занятия; съдейства за пълноценното им 

интегриране в училищната и социалната среда; прави преценка с кои ученици да се работи 

повече и на кои да се дава допълнителна работа; измисля игри в хода на учебния процес 

така, че на учениците да им е интересно и забавно да учат; включва учениците в учебния 

процес. 

(2). Помощник-учителят подпомага организирането  и провеждането на образователно – 

възпитателния процес по учебния предмет, съдейства на учителя за организацията на 

обучението в класната стая и пълноценното  интегриране на учениците в училищната и 

социалната среда; помага на по-бавните ученици и на учениците със специфични нужди да 

напредват по-бързо, обяснява, където има нужда. 

чл. 43 (1). Длъжностите “учител” и “ръководител на школа” се земат от лица с придобито 

висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, “магистър” 

или “професионален бакалавър по …” или придобита квалификация във Великобритания, 

която е еквивалент на изредените по-горе; 

(2). Условията и редът за заемането на длъжностите по ал.1 се определят съгласно 

държавното – образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация. 

(3). Длъжността "помощник-учител" може да се заема и от лица, които нямат придобито 

висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или 

"магистър”. Те са в помощ на учителите и се ръководят от тях. Длъжността „помощник 

учител” може да заеме всяко лице, при условие  да има опит за работа с деца и да  е 

доказало своите изключителни качества, любов и разбиране към децата (като трябва да 

има минимум две препоръки от други работодатели, свързани с работа с деца) 
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(4) Училищният ръководител, заедно с представляващото лице на училището, в рамките на 

делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево 

предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от 

длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на 

разходите за работни заплати. 

чл. 44 Длъжностите по чл. 2 ал. 1 и ал. 3 не могат да се заемат от лица, които 

1. Са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление; 

2. Са лишени от право да упражняват професията си; 

3. Страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на 

учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с 

министъра ня здравеопазването. 

 чл. 45 (1) Учителят и ръководителят на школа има следните задължения: 

1. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, 

включени в длъжностната му характеристика; 

2. Да преподава учебния предмет на книжовния български език, да общува с децата на 

книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми, като 

държи сметка за това, че децата във Великобритания имат съвсем различен училищен опит 

от този на децата от България; да използва нагледен и игрови елемент в преподаването си; 

да използва разбираеми думи, когато преподава; да говори отчетливо и с интонация;  да 

обяснява, ако трябва по няколко пъти, ако децата не схванали какво се иска от тях. 

3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за 

осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения; 

5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 
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6. Да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, детската градина 

или обслужващото звено; 

7. Да повишава системно професионалната си квалификация и своята информираност; 

8. Да информира писмено или на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието 

на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване 

и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с 

оглед възможностите, потребностите и желанията на детето,  при зачитане на правото на 

родителя  да взема решения. 

9. Учителят посреща учениците извън училищните сгради, на място определено от 

английското училище, заедно помощник – учителя. След приключване на часовете 

учениците се извеждат навън от учителя и помощник учителя където се предават на 

родителите; 

10. Учителят може да дава сведения на родителите за техните деца единствено и само след 

приключване на учебните занятия, след като и последното дете от класа е предадено на 

неговия родител; 

11. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

учител и на добрите нрави; 

12. Да не внася в училището предмети, които са източник на повишена опасност; 

13. В началото на учебната година (до 4  съботи след първия учебен ден) всеки учител и 

ръководител на школа прави “инструктаж” по здравословни и безопасни условия на 

обучение на всички ученици, влизащи в стаята му.  

14. Да не допуска родители и външни хора в класната стая, в която се провеждат занятията. 

15. Да не допуска родители и външни хора да се разхождат по време на провеждане на 

училищните занятия по коридорите или да стоят на вратите. 
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16. Да изпълнява решенията на ПС, както и препоръките на контролните органи на и на 

МОН; 

17. Да проверява системно и оценява обективно знанията и уменията на учениците; 

18. Да опазва имуществото в кабинета, в който работи; 

19. Да се явява се на работа най-малко 20 мин. преди началото на учебния час; 

20. Да отговоря лично за дневника на класа, в който преподава; 

21. Да не закъснява за час; 

22. Да предава и да приема лично ученика от съответния родител преди и след края на 

учебния ден; 

23. Да води списък за присъствия и отсъствия. 

24. Да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация основана на пол, 

народност, етническа принадлежност и религия; 

25. Да води редовно и да съхранява електронната учебна документация за паралелката. 

26. Да провежда индивидуалните срещи с родителите след края на учебните часове или 

извън тях онлайн в удобно за всяка една от страните време. 

чл. 46 Учителят /помощник-учителят/ ръководителят на школа не може да нарушава 

правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и 

психическо насилие върху тях.  

Чл. 47 Лицата съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят 

отговорност по силата на Закона за защита от дискриминация. 
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РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 

 

чл. 48 За неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на трудовата 

дисциплина учителите (ръководителите на школи) се наказват: 

 

1. За непопълнен материал до края на работния ден – мъмрене; 

2. За закъснение за час или освобождаване на учениците преди края на учебния ден или 

преди родител да ги е взел от училището - неизплащане на трудовото възнаграждение, 

сумарно за съответното време; 

3. За отсъствие по неизвинителни причини от ПС, служебно съвещание, училищни 

мероприятия и празници-неизплащане на трудовото възнаграждение за съответния брой 

часове; 

 

чл. 49 Учителите нямат право: 

 

1. Да видоизменят своеволно учебните планове и програми; 

2. Да използват методи и средства за преподаване, несъобразени с психическите и 

възрастови особености на учениците; 

3. Да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основавана на пол, народност, 

етническа принадлежност и религия; 

4. Да внасят партийно – политически или религиозни идеологии и пристрастност в УВП; 

5. Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове; 

6. Да издават или споделят лични данни на учениците и родителите от поверения му клас и 

данни, до които има достъп; 

7. Да споделят снимки от училището на личните си профили в социалните мрежи;   

8. Да снимат деца, чиито родители НЕ СА ДАЛИ СЪГЛАСИЯ за това; 

9. Да предоставят, под НИКАКВА ФОРМА, да използват, разкриват или съобщават на  3-

ти лица, поверителна информация и лични данни,  които принадлежат на училището. 

чл. 50 За нарушение на чл. 49 и чл. 48  учителите (помощник-учителите, ръководителите 

на школи)  се наказват съгласно разпоредбите на училището и законовите разпоретби, 

действащи във Великобритания. 
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чл. 51 Учителят (ръководителят на школа) има право: 

 

1. На свободен избор на форми и методически средства за организация на работата си в 

класа, в който преподава; 

2. Да предлага решения за организация и ръководство на УВП и да участва в управлението 

на училището; 

3. Да оказва педагогическа помощ на родителите; 

4. Да обяснява причините за допуснатите от него нарушения на трудовата дисциплина или 

професионалните задължения; 

5. Да членува в професионални организациии да взема участие в работата на регионалните 

и националните им органи; 

6. Да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си 

квалификация от директора на училището и от МОН; 

7. Да повишава образованието си и професионалната си квалификация; 

8. Да избира учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо прилагане за 

съответния учебен предмет от съответната образователна степен; 

9. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните 

задължения; 

10. Ръководителите на школи имат право да определят заниманията на децата по тяхно 

усмотрение, съобразено с потребностите на съответната школа, както и да използват 

различни ресурси за ограмотяване и за повишаване нивото на  възприем; 

 

чл. 52 Учителите (помощник-учителите,  ръководителите на школи)   нямат право да 

предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси. 

 

чл. 53 Учители (помощник-учителите,  ръководители на школи), постигнали високи 

резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други 

награди, дейността им се популяризира и получава обществено признание. 

Чл. 54 (1) Учителят  работи по годишен план, съгласуван с общоучилищния план, 

съобразен с изискванията на МОН и публикуван на интернет страницата на училище 

„Звънче“. 

(2) Отговаря за опазването на имуществото в кабинета, където провежда занятията. 
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(3) Ръководителят на школа има свободата и правото да обучава децата на съответните 

дейности (танци, песни, музика) без да представя план за дейността през годината. Това се 

налага от различното ниво на различните възрастови групи на участниците в 

извънкласните дейности. 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

УЧЕНИЦИ 

 

чл. 55 Ученици са лицата, включени във формите на училищното обучение. 

чл. 56 Ученикът има право да: 

(1) Участва по собствен избор в организираните от училището извънкласни, 

извънучилищни дейности; 
 

(2) Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си 

подготовка; 
 

(3) Да бъде поощряван с морални и материални награди в зависимост от финансовите 

възможности на училището за: 

* недопуснати неизвинени и извинени отсъствия; 

* за високи постижения в учебната, извънкласна и извънучилищна дейност. 
 

Размерът на наградите да се гласува през м. май на педагогически съвет, а се раздават с 

удостоверенията в края на учебната година. 
 

(4) Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и 

физически способности; 
 

(5) Да участва в провежданите номинации в чест на 24 май, празникът на българската 

писменост и култура, за излъчване на изявени в учебната и извънкласната дейност 

ученици. 

 

 Чл. 57 Ученикът няма право да: 

(1)  Отсъства от учебни занятия без уважителни причини; 
 

(2)  Проявява нетолерантно и неуважително отношение към учители и ученици; 
 

(3)  Уврежда училищното имущество и нарушава общо приетия ред и дисциплина, с което 

да пречи за нормалното протичане на учебния процес и да възпрепятства останалите 

ученици да се наслдят на часа; 
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(4) Да бъде на обществени места без придружител, в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 
 

(5) Ученик , който унижава личното достойнство на съучениците си, упражнява физическо 

и психическо насилие върху тях, свързано с всякакви различия се наказва, съгласно 

решение на ПС. 

 
 

Чл. 58 Ученикът е длъжен да: 

(1)   Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му 

традиции; 
 

(2)   Изпълнява учебните си задължения; 
 

(3)   Спазва училищния правилник и нормите на поведение в училището; 
 

(4)   Съхранява и обогатява училищното имущество и традиции; 
 

(5)   Идва в подходящо за учебни занятия облекло; 
 

(6)   Да изключва мобилния си апарат по време на часовете; 
 

(7)  Да не унижава личното достойнство на учителя си и на съучениците си и да не 

упражнява физическо и психическо насилие върху тях, по какъвто и да е повод; 
 

(8) Да пази чисти учебниците си и учебните помагала. Да не драска в тях. Да ги предаде 

във вид, в които ги е получил  

чл. 59 За неизпълнение на задълженията си по Правилника на училището, учениците се 

наказват със: 

(1)   Устна забележка и разговор с родител за неговото непристойно поведение; 
 

(2)   Предупреждение за преместване  в клас, на по-висока възрастова група; 
 

(3)   Преместване в другия клас, на по-големи ученици; 
 

(4)  Отстраняване от часовете в клуба по народни песни и танци и или други клубове, 

действащи към училището. 

 

чл. 61 (1) Наказанията налагат по усмотрение на преподавателя. 

(2) Преди налагане на наказание, преподавателят е длъжен да уведоми писмено или устно 

родителя или настойника на ученика; 
 

(3) Главният учител е длъжен преди налагане на наказание да изслуша ученика и родителя, 

да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението, да свика Учителски съвет; 
 

mailto:zvanche2008@gmail.com


 
Bulgarian Saturday school “Zvanche”                        www.bgschoolzvanche.com                                zvanche2008@gmail.com 

 

 Page 19 
 

(4) Наказанията по чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал 5 се налагат като крайна мярка при леки 

нарушения, когато ученикът не иска да рзбере, че не трябва да пречи на учебната дейност в 

класа; 
 

(5) Ал. 4 се налага при много крайни нарушения (което в наеделни училища не се случва 

по принцип). Педагогическият съвет обсъжда доклада на преподавателя за извършеното 

нарушение и се взима общо решение как да се процедира; 
 

(6)  Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, 

учителят може да го отстрани до края на учебния час и да го премести в друг клас.  

 

(7) Унищожен, загубен, надраскан или скъсан учебник се заплаща в размер на £35.00. 

Унищожена или загубена тетрадка се заменя срещу заплащане в размер на £15.00 
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ГЛАВА ШЕСТА 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл. 62 Училищното настоятелство включва 4-ма души.  

 

1. Филка Ананиева – е председател на организацията, почетен член на училищното 

настоятелство, основател на българско съботно училище „Звънче“,  

2. Диляна Ганева – Основател и Директор на счетоводна компания; 

3. Мая Игнатова – Oсновател и Директор на “Miracle M food”. 

4. Нели  Цветкова – Основател и Директор на “Wimbledon Meintanence”  

Чл. 63 Училищното настоятелство е ръководен орган на българско училище „Звънче“, 

отговаря за делата на компанията на местна почва и се събира при необходимост. Помага 

за развитието на Българско училище „Звънче“; сключва Договори за наем; сключва 

Договори с учителите; отговаря за благотворителните кампании; работи в тясна връзка с 

Училищния ръководител и с Родителските съвети; съблюдава за правилно изразходване на 

средствата в училището и подписва документи, свързани с администрациите на местно 

ниво, в лицето на неговия основател и почетен член – Филка Ананиева. 

 

Чл. 64 Училищното настоятелство: 

1.   Организира, контролира и отговаря за цялостната учебна дейност; 

2.   Спазва и прилага образователните изисквания на Великобритания; 

3.   Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

4.   Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му 

правомощия; 

5.   Разпорежда се с набраните от такси и дарения средства; 

6.   Сключва и прекратява трудови договори с Училищния ръководител, Главните учители, 

Учителите, Помощник - учителите, ръководителите на школи; 

7.   Обявява свободните работни места в електронните медии и пространства в училище в 

3- дневен срок от овакантяването им; 
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8. Организира заедно с Училищния ръководител приемането на деца и ученици и 

обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания за 

неделните училища зад граница; 

9. Подпомага във всички аспекти работата на Училищния ръководител, Главните учители, 

Педагогическия съвет и Родителския съвет; 

10. Заедно с Училищния ръководител осигурява условия за здравно-профилактична 

дейност в училището; 

11. Разглежда прошения и оплаквания като крайна инстанция. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

УЧИЛИЩЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

 

чл. 65 Училищният ръководител е отговорен за управлението на училището в частта 

училищна дейност. 

чл. 66 Училищният ръководител: 

1.   Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с с този 

правилник; 

2.   Организира заедно с Училищното настоятелство приемането на деца и ученици и 

обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания за 

неделните училища зад граница; 

10.    Подписва и подпечатва документите за завършен клас, за степен на образование, и 

съхранява печата на училището; 

11.    Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация и съхранява учебната документация; 

12.    Председател е на Педагогическия и училищен съвет и осигурява условия за 

изпълнение на решенията им; 

13.    Организира разработването и изпълнението на годишния и други планове на 

училището; 

14.    Училищният ръководител предприема мерки за предотвратяване на форми на 

дискриминация в училището. 

15.    Заедно с Училищното настоятелство осигурява условия за здравно-профилактична 

дейност в училището. 
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чл. 67 (1) Длъжността ” Училищният ръководител” се заема от Мария Балабанова, тя е и 

Главен учител на българско съботно училище ‘Звънче”, Сътън 

(2) Училищният ръководител определя със заповед главният учител в двата филиала на 

училището. 

чл. 68 Главните учители подпомагат Училищният ръководител при организирането на 

учебната и административната дейност на училището, съгласно нормативните актове в 

системата на народната просвета за образованието на деца в неделни училища, извън 

границите на България и изпълняват задълженията си от съответна длъжностна 

характеристика. 

чл. 69 Училищният ръководител е длъжен да:   

1. Следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-

възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за 

общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда; 

2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да 

предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 

4. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за 

оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се 

налага; 

 5. Да приема информацията от учителите, след провеждането на задължителните  

родителски срещи и да анализира всички въпроси, възникнали в хода на родителската 

среща. При необходимост Училищният ръководител може да назначи родителска среща 

със заинтересованите страни. с неговото лично присъствие, присъствието на класния 

ръководител и на спациалист по дадения възникнал проблем или важен въпрос; 

6. Преди първата родителска среща за учебната година Училищният ръководител 

предоставя на класните ръководители информацията за всичко, което предстои през новата 

учебна година; 

7. Да помага на учителите (помощник учителите и ръководителите на щколи) във всичко, 

от което те имат нужда; 

8. Да замества по необходимост колегите си; да насочва; да контролира и да помага; 

чл. 70 Училищният ръководител няма право: 
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1.  Да си служи с недемократични средства и методи за ръководство и управление; 

2.  Да злоупотребява със  служебното си положение. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

чл. 71 Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и 

решаване на основни педагогически въпроси. 

1.           Приема правилника за дейността на училището; 

2.           Приема училищния учебен план; 

3.           Избира формите на обучение; 

4.           Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението; 

5.           Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията 

на нормативните актове; 

6.           Приема индивидуалните планове и програми за обучение на ученици; 

7.           Обсъжда и предлага на Училинмия ръководител и на Училищното настоятелство 

решения за награждаване и наказване на ученици. Награждаването става съгласно 

утвърдени от Педагогическия съвет правила. 

8.           Утвърждава училищни ритуали, след съгласуване с Училищното настоятелство и с 

родители на учениците от училището 

чл. 72 (1) Педагогическият съвет включва в състава си Почетния председател на 

Училищното настоятелство, Училищния ръководител, Главните учители, Учителите, 

Помощник-учителите и Ръководителите на школи. 

чл. 73 (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на срок от Училищния 

ръководител. Извънредно заседание се свиква по писмено искане на най-малко 1/3 от 

числения му състав. 

(2) Решения се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 

от числения му състав. 

(3) Решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с 

квалифицирано  мнзинство (2/3 от гласовете на присъстващите). 

(4) За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол. 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТИ 

 

чл. 74 (1) Родителският съвет се състои от общо шест членове – 3-ма родители от 

Сърбитън и 3-ма родители от Сътън;  

(2) Членовете на родителския съвет не участват в управлението на организацията; 

 

(3) Родителският съвет избира председател; 

(4) Родителският съвет подпомага дейността на училищата. Училищното настоятелство 

включва в състава си Почетни членове, Родителските активи на всеки от двата района: 

Сърбитън и Сътън, членове от местни бизнеси, които подпомагат училището в неговата 

дейност, Председателя на родител; 

(2) Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и 

дискриминацията във всички нейни форми на проявление; 

(3) Събира се при необходимост и издава Протоколи от заседанията си, които се 

съхраняват при Председателя на родителския съвет, избран с мнозинство от членовете на 

двата Родителски съвета в Сърбитън и в Сътън;  

(7) Училищното настоятелство се избира на всеки 5 години, а при напускане на член, 

когато той напусне; 

(8) Председателят на Родителския съвет е с мандат 5 година и се излъчва от родителския 

съвет, при напускане на председателя, по рано от периода , се прави нов избор на 

председател; 

(9) Родителският съвет и училищният ръководител изготвят годишен доклад със 

становище за резултатите от дейността на българското неделно училище, който се 

съгласува писмено от Представляващия организацията;  

(10) Годишният доклад по ал. 7 се подписва от председателя на родителския съвет и от 

училищния ръководител и се изпраща в Министерството на образованието и науката с 

копие до задграничното представителство на Република България в съответната държава 

до 31 юли. 
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РАЗДЕЛ ПЕТИ 

РОДИТЕЛИ 

 

Чл.  75 (1) Училището осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на 

децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

(2) Родителите имат следните права: 

1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията 

им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда; 

2. Да се срещат с преподавателя  и учителите в определеното за това време, а именно след 

часовете извън сградата на сътветното училище, единствено и само след като учителят е 

предал на родителите децата, за които отговаря; 

3. Да участват в родителските срещи; 

4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището, училището или 

школата в писмен вид на имейлите на училищата; 

5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика; 

6. Да спазват стриктно правилата, определени от английското училище за наетите 

помещения в английски училищни и църковни сгради. 

 (3) Родителите имат следните задължения: 

1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

2. Да се запознаят с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, 

при записване на детето или ученика; да се държат уважително към учителите и 

възпитателите в училището; 

3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави; 

4. Да информират учителите и директора за проблеми, възникващи в процеса на работата 

писмено, като използват имейлите на съответното училище. 

5. Да не влизат в училищните сгради по време и извън учебни занятия; 

6. Да не използват училищните тоалетни: 
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7. Да не се разхождат по коридорите на сградите, да не стоят на вратите или да влизат по 

класните стаи. 

9. Да не закъсняват за учебните занятия и да изчакват учителите и ръководителите на 

школи извън сградата на училището, докато учителите и ръководителите на школи дойдат 

да вземат децата и да ги въведат в класните стаи. 

10. Да не закъсняват след приключване на учебните занятия и да изчакват учителите извън 

сградата на училището, за да вземат своите деца. 

11. Да не заговарят учителя и помощник учителя преди и последното дете  бъде предадено 

в ръцета на своя родител. 

12. Да  изчакват на разстояние от класа, докато учителят е зает с издаването на децата и 

едва след като се освободи да помоли за разговор. 

13. Изрично се забранява пушенето в училището, в двора му и на паркинга. Забранява се 

пушенето на цялата територия  (вътрешна и външна), собстевност на Southborough High 

School. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И НЕЙНОТО СЪХРАНЯВАНЕ 

 

чл. 76 (1). Задължителната документация в училището, отговорник за воденето й и срокът 

за нейното съхранение: 

 Електронни  ДНЕВНИЦИ  за първи – дванайсти клас; 

Отговорници преподавателите на съответните паралелки в двата филиала,  срок на 
съхранение  5 год. 

 Електронен  ДНЕВНИК на подготвителна група; 

Отговорници: преподавателите на съответните подготвителни паралелки  в двата 
филиала на училището, срок за съхранение 5 год. 
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  Електронна РЕГИСТРАЦИОННА  КНИГА за издадените удостоверения; 

Отговорник Мария Балабанова Училищен ръководител, срок за съхранение постоянен  

       Електронна КНИГА за регистриране на даренията; 

Отговорници: Главните учители на  двата филиала на училището, срок за съхранение 5 
год. 

 Електронен ДНЕВНИК за изходяща кореспонденция; 

      Отговорник Ралица Йорданова Славова, срок за съхранение постоянен. 

 

 Електронен  ДНЕВНИК за входяща кореспонденция; 

 

Отговорник Ралица Йорданова Славова, срок за съхранение постоянен. 

 

 Електронна Инвентарна книга; 

Отговорник Мария Балабанова Училищен ръководител, срок за съхранение постоянен  

 

  Електронна КНИГА за регистриране на заповедите на училищния ръководител; 

Отговорник Мария Балабанова Училищен ръководител, срок за съхранение постоянен  

  Електронна КНИГА за контролната дейност на училищния ръководител; 

Отговорник Мария Балабанова Училищен ръководител, срок за съхранение постоянен  

  

(2) Документите по ал. 1 се водят по образци, утвърдени от министъра на образованието и 

науката за българските училища в чужбина  

(3) В училището може да се води летописна книга и друга документация, свързана с 

дейността на училището по усмотрение на училищните настоятелства 
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чл. 77 (1) Удостоверенията за завършен клас, се издават по образци, утвърдени от 

министъра на образованието и науката, и се заверяват от директора на училището. 

чл. 78 Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхранението на 

задължителната документация в училището се определят с държавното образователно 

изискване за документите за системата на народната просвета и с други нормативни 

актове. 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

УЧЕБНО – МАТЕРИАЛНА БАЗА 

  

чл. 79 В училището се завеждат всички материали предмети, закупени за по-приятното и 

лесно протичане на учебния процес, само ако има възможност за това. 

чл. 80 За опазването и обогатяването на базата в кабинетите се грижат преподавателите, 

помощник-учителите, ръководителите на школи, родителите. В края на всяка учебна 

година се извършват инвентаризации на училищното имущество. 

чл. 81 Приемането и предаването на училищното имущество се извършва с акт за приемане 

и предаване на съответните длъжностни лица. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА 

  

чл. 82 Училищната библиотека се ръководи и контролира от съответните главни учители 

на филиалите. 

чл. 83 Книгите се съхраняват в хранилищата на училищата. 

чл. 84 Главните учители  организират обслужването на ученицие и учителите с наличния 

библиотечен фонд, извършва справочна и информационна работа. 
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ГЛАВА ОСМА 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЖАЛБИ 

 

 

1. Етап 1 (неформална) Жалба, разглеждана от член на персонала 

Повечето притеснения могат да бъдат бързо разрешени от Учител, член на персонала. Това 

често може да бъде постигнато, като жалбоподателят се свърже директно с Учителя, след 

учебния ден и след като учителят е свободен да говори. 

Когато е възможно, опасенията трябва да бъдат изложени в писмен вид на училищния 

имейл за Сърбитън. По този начин можете да се свържете с учителя, който ще може да 

разгледа въпроса. 

Ако е необходимо, Учителят ще се свърже с жалбоподателя или ще организира среща с 

него, за да се увери, че естеството на жалбата е напълно разбрано и да определи какво 

смята жалбоподателят за необходимо да се направи, за да се разреши проблемът. 

Може да има нужда Главният учител да предприеме разследване и да интервюира други 

страни, за да установи фактите, но той ще се опита да се справи с жалбата и ще се стреми 

да разреши проблема по неформален начин. 

Този етап обикновено трябва да приключи в рамките на десет работни дни след 

съгласуване на подробностите по жалбата. 

Ако е необходим по-дълъг период, жалбоподателят трябва да бъде информиран за 

причините за това и да му бъде предоставен срок за това.. 

2. Етап 2 (официален) 

Разглеждане на жалба от Главния учител.  
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Ако жалбоподателят не е доволен от неформалното решение, той трябва да пише на 

Училищния ръководител с подробностите относно жалбата си. Училищния ръководител 

ще се свърже с жалбоподателя възможно най-скоро писмено, чрез имейла на училището, 

ще се увери, че естеството на жалбата е напълно разбрано и ще определи какво смята 

жалбоподателят за необходимо да се направи, за да се разреши проблемът. 

Училищният ръководител ще събира фактически доказателства и информация. Това може 

да включва интервюиране на участващите, за да може да се отговори подробно на 

жалбоподателя. 

Училищният ръководител ще води съответните записи и ще информира жалбоподателя за 

резултата от разследването. Обратната връзка на жалбоподателя ще бъде предоставен и 

официален писмен отговор. 

Етап 2 обикновено трябва да приключи в рамките на десет работни дни след съгласуване 

на подробностите за жалбата. Ако е необходим по-дълъг период, жалбоподателят трябва 

да бъде информиран за за това и да му бъде предоставен краен срок. 

3. Етап 3 Оплакването може да не бъде разрешено дори с участието на Училищният 

ръководител. Когато това се случи, Главният учител и Училищният ръководител ще 

съберат с Училищното настоятелство.  

Въпросът не може да бъде обсъден на третия етап, ако преди това не е минал Етап 1 и 

Етап 2. 

Училищното настоятелство може да поиска допълнителна информация или да поиска от 

някого да предприеме допълнителни разследвания, в който случай може да бъде 

предоставен писмен доклад. Обратната връзка с жалбоподателя може да се проведе на 

среща, но ще бъде даден и официален писмен отговор. 

Етап 3 обикновено трябва да приключи в рамките на петнайсет работни дни, след отнасяне 

на въпроса до Училищното настоятелство. Ако е необходим по-дълъг период, 

жалбоподателят трябва да бъде информиран за за това и да му бъде предоставен краен 

срок. 
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4. Въпреки това, ние не очакваме нашите служители да толерират неприемливо поведение 

и ще предприемем действия за защита на персонала си от такова посегателство, 

включително всичко онова, което е злоупотребяващо, обидно или заплашително.  

Училището определя неразумните жалбоподатели като „тези, които поради честотата или 

естеството на контактите си с училището пречат на разглеждането на техните или на други 

хора оплаквания“. Една жалба може да се счита за неоснователна, когато лицето, подало 

жалбата: 

 Отказва да изрази и систематизира жалбата си; 

 Отказва да посочи основанията за жалбата си; 

 Отказва да приеме резултатите, търсени след  повдигането на жалбата, въпреки 

предложенията за съдействие; 

 Отказва да сътрудничи на процеса на разследване на жалбата;  

 Отказва да приеме, че определени въпроси не са в обхвата на процедурата за жалби; 

 Настоява жалбата да се разглежда по начини, които са несъвместими с приетата процедура 

за подаване на жалби или с добрата практика; 

 Въвежда  неуместна информация, която очаква да бъде взета под внимание; 

  Коментира, или повдига голям брой подробни, но маловажни въпроси и настоява, че не 

получава изчерпателен отговор, често незабавно и в определените от него  собствени 

срокове; 

 Прави необосновани оплаквания за служители, които се опитват да се справят с 

проблемите, и се стреми да ги смени или злепостави умишлено и неумишлено; 

 Променя основата на жалбата в хода на разследването; 

 Многократно отправя едно и също оплакване (въпреки предишни разследвания или 

отговори, заключаващи, че жалбата е неоснователна или е била разгледана); 

 Отказва да приеме констатациите от разследването на тази жалба, когато процедурата за 

жалба на училището е била изцяло и правилно приложена и завършена; 

5. Ако поведението на жалбоподавателя продължава по т. 4 

Училищният ръководител ще пише на жалбоподателя, обяснявайки, че поведението му е 

неразумно и ще го помоли да го промени.  
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За жалбоподатели, които прекомерно се свързват с училището и неговите служители, 

причинявайки значително ниво на смущения, можем да посочим методи за комуникация и 

да ограничим броя на контактите в комуникационен план. 

Това обикновено се преразглежда след 6 месеца.  

В отговор на всеки сериозен инцидент на агресия или насилие,  незабавно писмено ще 

бъде уведомена от полицията. 

Това може да включва забрана на дадено лице да посещава училището и да доближава 

учителите и служителите в българското училище.  

6. Стъпки, които училището ще предприеме:  

* Всички разумни стъпки, за да отговори на притесненията на жалбоподателя и да му даде 

ясно изявление за  позицията на екипа на училището и възможностите за разрешаване на 

проблема. 

 * Ще запази ролята си на обективен арбитър през целия процес, включително когато се 

среща с хора. 

* Ще следва процедурата за оплаквания  (както е посочено по-горе), когато е възможно. 

* Ако жалбоподателят продължи да тормози служителите и уяителите по неприемлив и 

груб начин, уилището има  право да приложи комуникационни стратегии. 

Училищното настоятелство може да: 

• Даде на жалбоподателя  контакт и имейл адрес, чрез който може да общува; 

• Да ограничи броя пъти, в които жалбоподателят може да се свъзва с училището, като 

даде фиксиран брой пъти за определен  срок; 

7. Спиране на отговор.  
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Училищното настоятелство може да спре да отговаря на жалбоподателя, когато са 

изпълнени всички следни фактори: 

• Вярва, че е предприел всички разумни стъпки, за да помогне за справяне с опасенията на 

жалбоподателя; 

• Предоставя ясна декларация за  позицията си  и възможностите за решаване на проблема; 

• Жалбоподателят се свързва многократно с учители и/или служители на българското 

училище и членовете на учителския  вярват, че намерението му е да причини смущение и 

неудобство. 

Когато се спре да се  отговаря на жалбоподателя, след решение на съвета, лицето ще бъде 

информирано за това. Ще му се обясни също, че все още се разглеждат всички нови 

оплаквания, които са подадени от него.  

В отговор на всеки сериозен инцидент на агресия или насилие от страна на лицето,  

незабавно ще бъдат информирани органите на реда.  

8. Дублиращи се оплаквания 

Ако  жалбата е разрешена  по тази процедура и училището получи дублирана жалба по 

същия въпрос от партньор, член на семейството или друго лице, училищният съвет ще 

прецени дали има аспекти, които не са били взети под внимание или е постъпила нова 

информация по случая.  

Ако членовете на съвата са сигурни, че няма нови аспекти, училището уведоми новия 

жалбоподател, че вече е проведено разследване по случая и има  подробен отговор на този 

проблем. Че процесът по жалбата е завършен.  

Ако има обаче се разпознаят нови аспекти в информацията тази процедура ще стартира  

отново. 

9. Кампании за жалби 
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Когато училището получава голям обем жалби по същата една и съща тема, особено ако те 

идват от жалбоподатели, които не са свързани с училището, училището може да отговори 

на тези оплаквания чрез: 

• Публикуване на единичен отговор на уебсайта на училището 

• Изпращане на шаблонен отговор до всички жалбоподатели Ако жалбоподателите не са 

доволни от отговора на училището или желаят да продължат жалбата, ще се прилагат 

описаните по-горе процедури. 

10. Принципи за разследване 

При разследване на жалба училището ще се опита да изясни: 

• Какво се е случило 

• Кой е участвал 

• Това, което смята жалбоподателят, дали е възможно да оправи нещата 

11. Срокове и времеви диапазон 

Жалбоподателят трябва да подаде жалба в рамките на 1 седмица след  инцидента. Ако 

жалбата е за поредица от свързани инциденти, то той ще трябва да повдигне жалбата в 

рамките на 1 седмица от последния инцидент. 

Училището и неговите органи ще разгледат ще разгледа  изключения от този срок при 

обстоятелства, при които е имало основателни причини да не се подаде жалба. Едва при 

наличните обективни причини жалбата все още може да бъде разследвана по справедлив 

начин за всички участници. 

12. Водене на записи 
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Училището ще записва напредъка на всички жалби, включително информация за 

предприетите действия на всички етапи: етапът, на който жалбата е била разрешена, и 

крайният резултат. 

Записите ще включват също копия на писма и имейли, както и бележки, свързани със 

срещи и телефонни разговори.  

Този материал ще се третира като поверителен и ще се съхранява централизирано и ще 

бъде разглеждан само от лицата, участващи в разследването на жалбата или от панела за 

преглед. 

Записите на жалбите ще се съхраняват сигурно само толкова дълго, колкото е необходимо 

и в съответствие със закона за защита на личните данни. 

13. Учене на уроци 

Училищното настоятелство ще прегледа всички основни проблеми, повдигнати от 

жалбата, само когато това е уместно и при спазване на поверителността. Това е 

необходимо за да се определи дали има подобрения, които училището може да направи в 

своите практики, за да помогне за предотвратяване на подобни събития в бъдеще. 

14. Споразумения за наблюдение 

Училищното настоятелство ще наблюдават ефективността на процедурата за жалби, за да 

се гарантира, че жалбите се обработват правилно. 

Те ще проследят броя и естеството на жалбите и ще прегледат основните проблеми, както 

е посочено в секциите, посочени по-горе. 
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