


 

    Утвърждавам:……………………. 

/Силвия Василева, директор/ 

 

 

П РА В И Л Н И К 
за дейността и устройството на ЧСУ „Професор Николай Райнов“ –  

София, р-н Лозенец за учебната 2020/2021 г.  

Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса 

на обучение, възпитание и социализация в училището, конкретизира правата и задълженията 

на участниците в училищната общност, включително свързаните с нея подготвителни групи, 

и урежда онези положения от устройството и дейността на ЧСУ „Професор Николай Райнов“ 

– София, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове от по-

висок ранг или пък имат нужда от специфично третиране. За неуредените тук правила се 

прилага действащото в Р. България законодателство в системата на училищното образование, 

включително, но не изчерпателно, Законът за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) и подзаконовата нормативна уредба, както и задължителните насоки за Световното 

Движение на Валдорфските Училища, приети от Международния Форум за Щайнерова 

Валдорфска Педагогика – Хагски кръг, през 2015 г. и 2016 г. под наименованието „Ключови 

характеристики на Валдорфската педагогика“. 

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно 

зачитане и уважение на човешката личност.  

Чл. 2. Правилникът е задължителен за всички участници в училищната общност – учители, 

ученици, родители, служители. Управителният съвет (УС) и Педагогическият съвет (ПС) 

запазват правото си да го актуализират по време на учебната година и да уведомяват за това 

всички заинтересовани страни. 

Глава II. УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

Чл. 3. Училището ЧСУ „Професор Николай Райнов“, ЕИК 175842052, с адрес: ул. „Горски 

пътник“ № 44 е частно (непублично) и е учредено като сдружение с нестопанска цел, 

определено в обществена полза. 

Чл. 4. Училището е открито със заповед № РД 14-58 / 12.07.2011 г. на министъра на 

образованието и науката и се финансира от годишни и/или месечни такси за обучение на 

учениците, от дарения от институции, физически и юридически лица, както и от членски внос 

от членовете в сдружението. Изразходването на приходите се управлява и контролира от УС. 

Чл. 5. Бюджетът на училището се приема от Общото събрание по предложение на УС и 

таксите за обучение се обявяват на уебсайта на училището в срок до края на месец май на 

предишната учебна година. 

Чл. 6. (1) Педагогическата дейност е основната дейност в училището. 

(2) ЧСУ „Професор Николай Райнов” е включено в Списъка на иновативните училища. 
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Педагогическата дейност се извършва по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с 

общия принцип за ориентация от непосредствено преживяване, през изграждане на лична 

емоционална връзка с изучаваното учебно съдържание към разбиране, и при съчетаване с 

изискванията на държавните образователни стандарти. 

(3) За осигуряване на нормалното протичане на педагогическата дейност се извършва: 

- административно-правна дейност; 

- стопанско-финансова дейност; 

- допълнителна дейност. 

Чл. 7. Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което се 

осъществява в границите на установения учебен ден. 

Чл. 8. (1) Според възрастта и степента на подготовка учениците се организират в паралелки 

от I до XII клас. 

(2) Училището извършва задължително предучилищно образование на пет- и шестгодишни 

деца в подготвителен клас (група), при спазване на съответните подзаконови нормативни 

разпоредби. 

Чл. 9. (1) Обучението по общообразователни учебни предмети се осъществява чрез: 

1. общообразователна, разширена и допълнителна подготовка; 

2. училищен учебен план, който се разработва за всяка учебна година и се съхранява най-

малко 50 години; 

3. иновативни учебни програми. 

(2) Обучението цели постигането на очакваните резултати като знания, умения и отношения 

в края на всеки етап от съответната степен на образование, съгласно държавните 

образователни стандарти, чрез методите на Валдорфската педагогика. 

(3) Ключовите компетентности се изграждат като единно цяло чрез нагледен пример и 

методът за тяхното преподаване се опира на разбирането за процеса на образование и 

обучение като започващ с раждането на детето и обхващащ периода до 18-ата му година, ето 

защо връзката с предучилищния етап има особено значение. 

Чл. 10. Училището издава свидетелство за основно образование и диплома за средно 

образование. 

Чл. 11. След завършване на клас или степен на образование на учениците се издава 

документ, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. и Наредбата за изменение и допълнение на 

наредба № 8 (ДВ 66 от 2016 г., в сила от 15.09.2017 г.) за информацията и документите в 

системата на предучилищното и училищното образование, приложение 4. 

Чл. 12. Учениците получават документ за завършен клас или степен, или удостоверение за 

преместване след потвърждение, че родителите/настойниците им са заплатили дължимата 

такса обучение, съгласно подписан договор за обучение с училището, и след връщане на 

безплатните учебници (за учениците от II до VII клас). 

Чл. 13. При преместване на ученик в друго училище, същият е длъжен да предостави 

ученическата си карта за анулиране. Родителят представя служебна бележка, 

удостоверяваща, че детето ще бъде записано в друго училище; в срок до 3 дни училището 

издава удостоверение за преместване и копие от училищния учебен план; в срок до 6 дни 

следва да се представи втора служебна бележка, удостоверяваща, че детето е записано в 

новото училище. 

Чл. 14. В допълнение към основната дейност, Сдружението организира на територията на 

училището и други (съпътстващи) дейности, част от които са: 

1. Лятна занималня; 

2. Обучения по Валдорфска педагогика; 

3. Отдаване под наем на пространство за други обучения; 

4. Организиране на празници и базари; 

5. Консултиране и обмяна на опит с физически лица и сдружения, целящи откриване на 

нови Валдорфски училища и детски градини в страната. 
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Чл. 15. Училището популяризира своята дейност чрез: 

1. Организиране на отворени врати за външни посетители; 

2. Уебсайта waldorf.bg и социалните мрежи; 

3. Училище за родители; 

4. Други 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Форми на обучение и прием 

Чл. 16. Обучението в училището е светско и стилът на общуване е официален. 

Чл. 17. На учителя се дължи почит и уважение от учениците, административните органи и 

обществеността (чл. 219, ал. 3 от ЗПУО). Нарушаването на правата и достойнството на 

учителите е недопустимо (чл. 219, ал. 1 от ЗПУО). 

Чл. 18. Училищното обучение започва на седем години, навършени в годината на 

постъпване в първи клас. Деца, навършили шест години, се записват като ученици в първи 

клас след писмено декларирано желание/съгласие на родителите и преценка на учителите. 

Навършилите 5 и 6 години деца се обучават в подготвителен клас.  

Чл. 19. Училището допуска записването и обучението на ученици със СОП при условия и 

по ред определени със ЗПУО, като всеки отделен случай се преценява съобразно резултатите 

от извършената оценка за индивидуалните потребности на ученика и възможностите на 

училището. 

Чл. 20. (1) Прием в училището се осъществява след изследване на познавателните процеси 

– за I клас, или придобитите знания – за II и по-горните класове. Решението за прием се взима 

от ПС след проведен пробен период на посещение за наблюдение на детето. 

(2) Приемът протича в следните етапи: 

- опознавателна среща-разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на 

педагогическата колегия и управителния съвет на училището; 

- входящ тест и наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и 

етичния кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия срещу подпис; 

- договор за обучение се сключва след потвърждение за прием от страна на ПС. 

Чл. 21. Обучението може да започне и след навършени 8 години при представяне на 

необходимите документи от съответните компетентни органи, съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗПУО.  

Чл. 22. Документите за прием в ЧСУ „Професор Николай Райнов” за ученици от I до XII 

клас са: 

• копие от личната карта на родител/настойник; 

• лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар; 

• попълнена анкета за специфични заболявания, алергии, навици и нежелани храни; 

• удостоверение, издадено от предишното учебно заведение; 

• договор за обучение, подписан от родител / настойник на детето; 

• необходимата документация (уведомления, съгласие и др.) във връзка с приложимото 

законодателство за защита на личните данни. 

Деца без посочените по-горе документи и преди да бъде заплатена таксата за обучение не 

се приемат в съответния клас на учебното заведение. 

Чл. 23. (1) Ученици могат да се приемат във всички класове при наличието на свободни 

места. 

(2) Решението дали новият ученик ще бъде приет в училище се взима от ПС на база 

становището на бъдещия му класен ръководител, след минимум тридневен престой в новия 
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клас. 

Чл. 24. Децата на педагозите и служителите, работещи в училището, се приемат при 

преференциални финансови условия, определени от Управителния съвет.  

Чл. 25. (1) В ЧСУ „Професор Николай Райнов” са приети следните форми на обучение: 

1. Дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план; 

2. Индивидуална – само по изключение, по решение на педагогическия съвет, тъй като тази 

форма не се съгласува адекватно с Валдорфската педагогика. Организацията на 

индивидуалната форма на обучение се осъществява съгласно действащата в страната 

нормативна база. 

Чл. 26. (1) Организацията на обучението е иновативна. Учебните занятия са структурирани 

в седмични периоди (епохи) от 2-4 седмици с фокус върху определен учебен предмет, който 

се изучава винаги сутрин в един час с по-голяма продължителност – главен урок. 

(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва чрез възприетите във 

Валдорфската педагогика методи и при съчетаване с изискванията на държавния 

образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците (Наредба 

№ 11 / 1.09.2016 г., изм. бр. 78 ДВ от 29.09.2017 г.). 

(3) Всички форми на обучение се удостоверяват с едни и същи по вид документи, които 

дават равни права на завършилите. 

Чл. 27. Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи, като 

задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по 

интереси и организиран отдих, според иновативното Валдорфско разписание. 

Чл. 28. Началото и краят на учебния ден се определят със заповед на директора за 

съответната учебна година/срок, съгласно решение на ПС.  

Чл. 29. Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. 

Учебна среда 

Чл. 30. Средата за осъществяване на учебно-възпитателния процес се създава от 

Валдорфските педагози и се поддържа съвместно от учители, родители и ученици: 

(1) Средата създава емоционално позитивна атмосфера на уют, спокойствие и доверие – 

необходима предпоставка за качественото протичане на учебно-възпитателния процес. 

(2) Физическата среда е максимално близка до природата и изгражда вътрешно чувство за 

ред и естетика. 

(3) Създаването на общност в училище е най-важната характеристика на средата. В 

училищния живот цари дух на сътрудничество и равнопоставеност, толерантност и взаимно 

уважение чрез нагласа за съвместно учене и израстване на всички участници в училищната 

общност. 

(4) Училището чества свои, специфични Валдорфски празници, които са част от ритъма на 

целия процес, а подготовката и провеждането им се осъществяват съвместно от ученици и 

родители. Те акцентират върху възпитанието на ценности и засилват връзките в общността. 

Чл. 31. Опазването на живота и здравето на децата е първостепенно задължение на всички 

служители по всяко време от пребиваването им в образователната институция. 

Чл. 32. Всеки етаж в сградата на училището е оборудван с набор от спешни медикаменти, 

които са на разположение от 8.00 до 18.00 часа. 

Чл. 33. Ключовете за класните стаи, кабинетите, спалните и други се съхраняват лично от 

съответния персонал. 

Чл. 34. Учителите са отговорни за спазването на правилата за вътрешен ред от приемането 

на децата сутрин до предаването им следобед на родителите. При три последователни 

нарушения на правилата от децата са длъжни да уведомят родителите и да проведат 

необходимите срещи. При повторни нарушения уведомяват УС и участват в позитивното 
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разрешаване на случая.  

Чл. 35. В сградата не се допуска движение на външни лица и родители, целеви наблюдения 

и огледи освен при наличието на предварителна уговорка. 

Чл. 36. Учителите се инструктират за безопасните и здравословни условия на труд в 

началото на всеки учебен срок. 

Чл. 37. Не се разрешава заснемане и/или публикуване на снимки на ученици или на техни 

близки без предварително съгласие на родителите. 

Чл. 38. Учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците 

вещи. 

Чл. 39. Пушенето в района на училището е абсолютно забранено. 

 

Учебно време 

Чл. 40. (1) Началото и краят на учебния ден се определят от ПС и се утвърждават със 

заповед на Директора. 

(2) Промени в графика се извършват само по решение на Педагогическия съвет, след 

съгласуване с УС на сдружението. 

(3) За изпълнението на определения график отговорност носят Директорът на училището и 

всички учители. 

(4) Организацията на учебната седмица е петдневна, при спазване на обявените празнични 

и почивни дни от МС. 

(5) Учебната година в училището започва на 15 септември и завършва на 1 юни за I, II, III 

и IV клас; на 15 юни за V, VI и VII клас; на 29 юни за VIII – ХІ клас. Ваканциите и неучебните 

дни са съобразени със заповедта на министъра на образованието и науката за учебната 

2019/2020 учебна година. Подготвителните групи започват на 1 септември и завършват на 31 

май. 

(6) По решение на ПС и УС директорът може да обяви за неучебни до 3 дни, например за 

провеждане на обучение на учителите. 

Чл. 41. (1) Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. (изм. и 

доп. ДВ бр. 11 от 2 февруари 2018 г.), за здравните изисквания при изготвяне и спазване на 

седмичните учебни разписания на министерството на здравеопазването. Утвърждава се от 

директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок. 

Представя се в РЗИ до 10 дни след началото на всеки учебен срок. Всяка наложителна 

промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ до 5 дни след нанасянето й. 

(2) Седмичното и дневното разписание в I, II, V, VI и VIII клас е иновативно. 

Чл. 42. Седмичното разписание се изготвя в съответствие с принципите на Валдорфската 

педагогика и при спазване на училищните учебни планове, седмичното и годишното 

разпределение на учебните часове по учебните предмети и други съществуващи нормативни 

актове и изисквания. 

Проверка и оценка на знанията и поведението 

Чл. 43. (1) Знанията и уменията на учениците се оценяват от учителя чрез текущи (системно 

през І и ІІ учебен срок) и периодични проверки, както и чрез изпити и други писмени и 

практически форми, съгласно методите на Валдорфската педагогика и при съчетаване с 

изискванията на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците. 

(2) Контролът се осъществява текущо и периодично. 

(3) Текущият контрол се осъществява от учителите чрез избрани от тях форми на проверка, 
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а периодичният – от учителите и експертите от регионалното управление по образованието. 

Учителите провеждат входно ниво по всеки предмет в началото на годината и изходно ниво 

в края на всяка епоха, както и финално изходно ниво в края на учебната година. 

(4) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на ученика 

по предмета през учебния срок и учебната година и не са средноаритметични. 

(5) По учебните предмети, които се изучават с повече от един час седмично, се оформя 

срочна оценка и се внася в съответната документация. За учебните предмети, които се 

изучават по един час седмично, се оформя само годишна оценка. 

(6) Изпити се организират и провеждат със заповед на директора. 

(7) Учениците участват в регионалните и национални външни оценявания, провеждани от 

РУО и МОН. 

Чл. 44. Воденето на училищната документация се съобразява с изискванията на държавните 

образователни стандарти. 

Глава ІV. УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Основата на валдорфските училища се формира от училищната общност. Всички дейности 

на участниците в нея и съвместната им работа са ръководени от човечността и човешкото 

достойнство. В този контекст прозрачността и яснотата – а не личната и институционалната 

власт – са обект на стремеж във всички форми на училищното управление и вземането на 

решения.  

Те полагат основите за отдадеността на индивида в рамките на общността и за външното 

възприемане на училището. Отношенията между родители и учители са професионални, при 

ясно осъзнаване на споделената отговорност, въплътена в различната им роля и функции, в 

условия на доверие, взаимно уважение и откритост.  

Срещата между родители и учители се осъществява чрез различните дейности и органи – 

родителските срещи, консултациите, събеседванията по проблемни въпроси, ученическите 

дискусии – като конкретно учителите трябва да развиват тези инициативи с възможно най-

голяма грижа в духа на универсалната хуманност.  

Педагогически специалисти 

Чл. 45. (1) В съгласие с принципите на Валдорфската педагогика и принципа за автономия, 

самоуправление и децентрализация, учителят е решаващ авторитет в своята област. 

(2) Педагогическите принципи, които ръководят процесите на обучение, възпитание и 

социализация, са формулирани първоначално от Рудолф Щайнер и се развиват постоянно 

чрез съвместната работа на педагогическата колегия, като се формират изцяло и единствено 

от пряко ангажираните в тях учители въз основа на опитностите, които се пораждат 

непосредствено от самия образователен процес, при спазване на приложимите законови 

разпоредби. 

(3) Правата и задълженията на учителите и другите педагогически специалисти са 

определени в ЗПУО и подзаконовата нормативна уредба, този правилник, Етичен кодекс, 

длъжностната характеристика и други регламентирани от закона правила. 

(4) При осъществяване на задълженията си учителите се ръководят от принципите на 

Валдорфската педагогика, като се стремят към постоянно разширяване на компетентностите 

си на валдорфски учители, включително чрез развиване на уменията си за наблюдение и 

оценка на качеството на преподаване в свободни дискусии и взаимни наблюдения на часове. 

Чл. 46. Валдорфският учител има за задача преди всичко да окуражи онова, което е 

заложено като потенциал у всяко човешко същество – индивидът, способен да упражнява 
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своята независимост по социално ангажиран начин – както и да се увери, че това развитие се 

осъществява по здравословен начин. Учителят изпълнява функции: 

(1) свързани с обучението, възпитанието и социализацията, както и с подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците; 

(2) по управлението на институцията в съгласие с устава на сдружението; 

(3) свързани с изграждането на социална ангажираност у учениците; 

(4) свързани с грижата за пълноценното индивидуално развитие на всеки ученик, 

изграждането на колектив и предотвратяването на личностни кризи и конфликти в класа; 

(5) свързани с информираността на родителите. 

Чл. 47. Педагогическите специалисти имат следните права: 

- да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

- да бъдат зачитани определените от тях начини и време за комуникация с родителите; 

- да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите на Валдорфската педагогика и принципите и целите, определени в Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

- да участват във формирането на политиките за развитие на училището чрез избрани свои 

представители в УС на сдружението; 

- да предоставят и получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на 

служебните си задължения и да си сътрудничат, като посещават часове на колегите си и след 

това ги обсъждат и обменят идеи; 

- да получават информация от управителните органи на училището, регионалното 

управление по образованието и Министерството на образованието и науката относно 

възможностите за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация; 

- да повишават квалификацията си.  

Чл. 48. Учителят има следните задължения в съответствие с регламентираното в чл. 219 от 

ЗПУО, но не единствено: 

(1) по отношение на учениците: 

1. да осъществява обучение и възпитание на учениците при съчетаване на принципите и 

методите на Валдорфската педагогика и ДОС; 

2. да зачита правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 

предучилищното и училищното образование и да сътрудничи със заинтересованите страни; 

3. да опазва живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други 

дейности, организирани от училището; при нужда да провежда инструктаж за безопасност, 

включително срещу подпис; 

4. да прилага система за оценка на поведението на учениците; 

5. да оценява обективно и справедливо учениците, да се отнася към тях с взискателност, 

но и с толерантност, да вниква в личностните проблеми на израстването им и да има 

готовност да окаже педагогически компетентна помощ; 

6. да окуражава ученика и да му вдъхва увереност в собствените сили, да му помага да 

преодолява трудности; 

7. да организира закуската и обяда на учениците по определен график; по време на 

дежурството си да следи за културата на хранене и етично поведение, като дава личен пример 

на стил и етикет; 

8. да бъде дискретен при обсъждане на конкретни проблеми на ученика, да не 

разпространява информация от личен характер, в това число да опазва поверителността на 

личните данни; да сътрудничи с родителите на всички ученици; 

9. при констатирани нарушения, при прояви на агресия, апатия, асоциални прояви, да 

търси консултация от педагогическата колегия или други компетентни лица. Задължително 

е своевременното информиране и ангажиране на съответния класен ръководител; 

10. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на 

учебните предмети „чужд език“, да общува с децата или учениците на книжовен български 
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език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми; 

11. чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската служба за 

социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомява директора за 

ученици, нуждаещи се от специална закрила; 

(2) по отношение на родителите: 

1. да ги информира писмено и на индивидуални срещи за успеха и напредъка в 

развитието на детето или ученика, за покрития материал периодично и/или след 

приключването на епоха или в края на учебния срок, за спазването на училищната 

дисциплина, за пропуснатия учебен материал при отсъствие, 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 или ученика при 

зачитане на тяхното право да вземат решения; 

2. да ги запознае предварително с критериите за оценяване на децата. 

3. да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;  

4. всеки учител определя свой индивидуален ред, по който да се осъществява 

комуникацията между него и родителите – чрез общи или лични родителски срещи, по 

телефон или имейл. Учителите обявяват този ред на комуникация пред родителите на 

първата родителска среща за годината, така че те да имат ясен достъп до информация относно 

развитието на своето дете; 

(3) по отношение на средата:  

1. да организира добросърдечна и стимулираща образователна среда за всички деца. Да 

зачита и защитава личното достойнство и правата на всички участници в педагогическия 

процес; 

2. да полага максимални усилия за създаване на благоприятен климат и дух в училището, 

на отношения на солидарност, толерантност и зачитане на личността на ученика, на колегите 

си и всички участници в училищната общност; 

3. да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на колегите си пред 

ученици, училищен персонал и родители; да не допуска в работата си пряка и непряка 

дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия; 

4. да използва училищната материално-техническа база само за изпълнение на 

служебните си задължения;  

5. да работи за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на 

училището; 

6. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и 

при избора на учебник, по който ще се провежда обучението. 

(4) по отношение на организацията и мястото му в нея:   

1. да участва в работата на Педагогическия съвет и периодичните педагогически срещи 

на всеки клас, в който преподава; 

2. да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и на Управителния съвет на 

сдружението; 

3. да работи ежедневно за формиране на чувство за принадлежност към училището, като 

с поведението си, професионализма и личния си авторитет се стреми към непрекъснато 

издигане на неговия имидж; 

4. да пази авторитета на училището, да не уронва с поведението и действията си 

публичния му имидж; 

5. да дава мнения и предложения за развитието на училището; 

6. да познава нормативните актове, пряко касаещи изпълняването на ежедневните му 

служебни задължения, както и вътрешните нормативни разпоредби, приети в училището; 

7. да поддържа и повишава квалификацията си съобразно политиките за организационно 

развитие на училището и специфичните потребности на децата и учениците, с които работи 

с цел подобряване качеството на образованието им; 
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8. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, 

включени в длъжностната му характеристика; 

9. да познава и спазва Етичния кодекс на общността. 

10. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подават писмена 

декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната 

учебна година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно 

липсата на конфликт на интереси. 

11. когато се налага да отсъства, предварително да информира педагогическата колегия, 

за да се осигури заместник с цел недопускане на свободни часове, както и да уведоми 

директора и майката на къщата; 

12. да започва и приключва часа навреме, съгласно дневния ритъм. 

13. да се явява на работа 15 минути преди започване на учебния час и да влиза в час 

навреме. Закъсненията се санкционират. 

14. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението на 

учител и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринася 

за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

15. да не ползва мобилен телефон по време на учебен час; 

16. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището и в радиус от 50 

метра от него, както и при провеждане на дейности, в които участват ученици; 

17. да не внася в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

18. да не организира и да не осъществява политическа, религиозна и противодържавна 

дейност с учениците и колегите си в училище; 

19. да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не 

накърнява личното им достойнство; 

 (5) по отношение на регулаторните органи и официалната документация:  

1. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на образованието; 

2. да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на 

Министерството на образованието и науката; да подготвя валдорфските свидетелства в края 

на учебната година, както и да попълва след приключване на учебния срок и учебната година 

задължителната училищна документация и бланки за резултатите от входящо, междинно и 

изходно ниво по предмети. 

3. След края на всяка учебна година да участва в обсъждането на резултатите с цел 

ревизиране, актуализиране и набелязване на промени, които да се приложат през следващата 

учебна година. 

4. всяка учебна година до 1 септември да изготвя и съгласува с педагогическата колегия 

годишно тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподава; 

5. учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и 

опазване на околната среда, труд и техника, походи, специалните предмети и ФВС да 

разработват инструктаж и/или специални правила за поведението на учениците в своя час и 

да запознават предварително учениците и родителите с него. 

Чл. 49. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения: 

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на 

учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично 

и своевременно да информира родителите им; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема 

превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

3. да контролира посещаемостта на учениците от класа; 

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, 

както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по 
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този правилник; 

5. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с 

ученика; 

6. да организира и провежда родителска среща, като предварително информира 

родителите за дневния ред и въпросите за решаване. Родителските срещи се провеждат 

винаги в сряда, с начален час 18 часа и са предварително обявени в годишния календар на 

училището. Родителските срещи са минимум 3 броя годишно: в началото на учебната година, 

след края на първи срок и след пролетната ваканция. Според тематиката си те са общи за 

всички родители или индивидуални по класове.  

7. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира 

и провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 

8. да участва в процедурите за отправяне на препоръки при констатирани поведенчески 

проблеми по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този 

правилник; 

9. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа; 

10. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа; 

11. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа; 

12. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния 

учебен план; 

13. да изпълнява решенията на педагогическия съвет и на управителния съвет на 

сдружението, които се отнасят за класа, и да се грижи за опазване на училищното имущество; 

след завършване на учебната година да предава в изправност имуществото в класната стая; 

14. да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик, както следва: 

а) в края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки 

ученик от класа, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-

възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина; характеристиката се 

предоставя на родителя срещу подпис; 

б) при завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя 

цялостна характеристика за развитието на ученика; тя е неразделна част от свидетелството 

за основно образование, съответно от дипломата за средно образование; 

в) характеристика се изготвя и в случаите на преместване в друго училище. 

15. да изготви график за провеждане на лични срещи с родители (два пъти годишно), 

открити уроци, домашни посещения (веднъж в годината), като отчита напредъка в 

изпълнението на този график пред Педагогическата колегия. 

Чл. 50. Учителят няма право: 

(1) Да унижава личното достойнство на ученика и да прилага форми на физическо или 

психическо насилие върху неговата личност. 

(2) Да ползва електронни устройства за лични цели през работното си време. 

(3) Да организира дейности на политическа, религиозна или етническа основа. 

(4) Да прилага форми на физическо и психическо насилие върху децата. 

(5) Да ползва допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване на 

ученици в часове над учебните програми, освен в случаите на индивидуална работа с деца 

при констатирани затруднения в усвояването на учебния материал. 

Ученици 

Чл. 51. Учениците са в центъра на цялостната учебно-възпитателна дейност в училището, 

в класните и извънкласните форми на работа, при общуване в училището, по време на 

събития и празници. Като участници в образователния процес те имат активна роля за 

постигане целите на образователно-възпитателния процес. 
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Чл. 52. Ученикът има следните права (съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗПУО): 

1. да бъде обучаван и възпитаван в здравословна, безопасна и сигурна среда; 

2. да бъде зачитан като активен участник в образователния процес; 

3. да получава библиотечно-информационно обслужване; 

4. да получава информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията 

си; 

5. да получава обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

6. да бъде информиран и консултиран във връзка с избора на образование и/или 

професия; 

7. да участва в проектни дейности; 

8. да дава мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите 

и за факултативните учебни часове; 

9. чрез формите на ученическо самоуправление да участва в обсъждането при решаване 

на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен 

план; 

10. да получава съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 

изразяване на мнението си по въпроси, които пряко го засягат, както и при участие в живота 

на общността; 

Чл. 53. Ученикът има следните задължения: 

1. Да зачита авторитета на учителя и да се отнася към всички учители и служители в 

училището с уважение; 

2. да бъде запознат с Правилника за дейността и устройството на ЧСУ „Проф. Николай 

Райнов”, Етичния кодекс, както и другите вътрешни регулационни документи на училището 

и да ги спазва; 

3. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му 

традиции; 

4. да спазва правилата за поведение в училището и класната общност, както и при 

организирани училищни събития извън територията на училището; 

5. да присъства и участва в учебни часове и занимания; 

6. да влиза в училище поне 10 минути преди началото на първия учебен час и да заема 

мястото си в класната стая преди започването на всеки учебен час; 

7. при закъснение, да следва инструкциите на учителя и да се присъедини към работата 

на класа, без да я нарушава; 

8. при отсъствие по болест да бъде предоставен медицински документ при отсъствие 

поради участие в спортно събитие, организирано от спортен клуб, в който членува, да 

предоставя при завръщането си в училище съответните документи; 

9. да не отсъства от учебни часове без уважителна причина; 

10. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

ученик и на добрите нрави. 

11. да зачита правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо 

и психическо насилие; 

12. да не участва в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол 

и наркотични вещества; 

13. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена 

опасност; 

14. да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 

учебните часове; 

15. при пристигане в училище да предава на класния си ръководител мобилният си 

телефон (за учениците до VIII клас) и да не го използва по време на учебните часове; 

16. да напуска сградата на училището само след разрешение на представител на 

административното ръководство при отсъствие на учител; 



Правилник за дейността и устройството на ЧСУ „Професор Николай Райнов“ – 2020/2021 г. 

12 

 

17. да спазва установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през 

междучасията; 

18. да спазва нормите за ползване на физкултурния комплекс, установени със заповед на 

директора на училището; 

19. да съхранява дневника на класа; 

20. да опазва и поддържа материално-техническата база на училището в добро състояние 

и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми; 

21. да пази училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия й район. 

Родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата с негова 

помощ или заплащат отстраняването й в тридневен срок от датата на констативния протокол, 

изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител. За умишлено увреждане на 

ученика се налага и наказание; 

22. да спазва указанията на персонала при нормална и при изключителна обстановка в 

сградата и района на училището; 

23. да не подсказва и преписва по време на учебния процес или да използват готови 

материали като свои; 

24. да пази своите вещи в училище, тъй като никой друг не носи отговорност за тях. 

Чл. 54. (1) По-конкретни задължения на учениците, свързани с безопасността: 

1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и 

хигиена и противопожарна охрана; 

2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им 

известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да 

ги спазват; 

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт; 

4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и 

правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно 

дадените им указания в това направление; 

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 

6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 

7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на 

училището. 

Чл. 55. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното 

образование и настоящия правилник, Педагогическият съвет обсъжда поведението на 

ученика и при констатиране на поведенчески проблеми във връзка с учебно-възпитателния 

процес, Дневния ритъм на училището и други приети правила в училището, предоставя на 

ученика и родителя му изпитателен срок с препоръки. При неизпълнение на препоръките в 

определения срок, предлага на Председателя на сдружението прекратяване на сключения 

Договор за обучение. Във всеки случай педагогическата колегия има право да приложи 

съответните разпоредби на същия закон (чл. 199 – чл. 207). 

Чл. 56. (1) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се 

отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му. 

(2) 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 от работата на класа, като му постави 

индивидуална учебна задача, която да изпълни без да напуска територията на училището. 

(3) При повреда и счупване на училищна вещ, същата се възстановява или се заплаща 

левовата й равностойност в тридневен срок в касата на училището. 

Чл. 57. Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване 

на ученика от учебни часове или за повредата на училищната вещ и сумата, която следва да 

бъде заплатена за възстановяването й. 

Чл. 58. (1) При констатиране на поведенчески проблеми и нарушаване на реда и учебния 
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процес на училището, се взимат следните мерки по решение на Педагогическия съвет: 

1. при първо нарушение – уведомяване на родителя и задължаване на ученика и родителя 

да изпълнят препоръките на Педагогическия съвет в посочен изпитателен срок; 

2. при повторно нарушение от същия характер или неизпълнение на препоръките в 

изпитателния срок на Педагогическия съвет – среща с родителите. 

3. прекратяване на договора за обучение. 

(2) За изпълнението и ефективността на взетите мерки отговаря класният ръководител на 

ученика. 

Чл. 59. При оценяване поведението и определяне на санкцията се отчитат причините и 

обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите 

и личностните особености на ученика, и по конкретно: 

1. държанието по време на учебните часове, междучасията и пътуването в училищния 

транспорт – култура на общуване, речев етикет; 

2. поведението спрямо съученици, учители, родители, училищен персонал и гости на 

училището; 

3. грижата за опазването на материално-техническата база и добрата хигиена в училище; 

4. организацията и естетиката в училището; 

5. външният вид; 

6. културата на хранене; 

7. съпричастието към живота на класа; 

8. поведението, свързано с издигане (уронване) авторитета на ЧСУ „Проф. Николай 

Райнов”. 

Чл. 60. Санкции по отношение на извинени и неизвинени отсъствия  

1. за допуснати до три неизвинени отсъствия – уведомяване на родителите и Директора на 

училището; 

2. за допуснати от четири до четиринадесет неизвинени отсъствия – среща с родителите и 

задължаване на ученика и родителите му да изпълнят препоръките на Педагогическия съвет 

в посочен изпитателен срок; 

3. за допуснати повече от петнадесет неизвинени отсъствия – прекратяване на Договора за 

обучение след решение на Педагогическия съвет. 

Чл. 61. (1) Стимулите и санкциите за поведението на учениците се утвърждават с решение 

на Педагогическия съвет. 

(2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване 

на проблемното поведение. 

Чл. 62. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато: 

1. се премества в друго училище; 

2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училището по неуважителни причини за 

период, по-дълъг от два месеца; 

3. се обучава в индивидуална и форма и не се е явил да положи съответните изпити в три 

поредни сесии. 

(3) Случаите по чл. 22, ал. 2, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и органите 

за закрила на детето. 

Чл. 63. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

1. при представяне на медицинско удостоверение, заверено от родител и медицински 

специалист в училището или на документ от спортен клуб, в който членува, заверен от 

родител и директора; 

2. с уведомление от родител за срок до три дни в една учебна година; 

3. с разрешение от директора по молба на родител да срок до седем дни за една учебна 

година. 
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(2) Документите по т. 1 и т. 2 от предходната алинея се представят в деня, когато ученикът 

идва на училище след отсъствието си. 

(3) Броят на извинените и на неизвинените отсъствията на всеки ученик се отбелязват 

ежедневно в дневника и веднъж път месечно се отчитат през МОН чрез НЕИСПУО. Ако 

ученик пропусне 25% от часовете по даден предмет, независимо дали по уважителни или по 

неуважителни причини, той държи индивидуален изпит по съответния предмет в края на 

годината. 

(4) Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с 

документ от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Ученикът уплътнява 

свободните часове с определена програма по предложение на учителя по физическо 

възпитание и спорт, която не застрашава здравословното му състояние. При неприсъствие на 

ученика в дневника се регистрира неизвинено отсъствие. 

(5) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна 

или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по 

предложение на Педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване 

на знанията и уменията за учебния срок или за учебната година. 

(6) Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за първия срок или за 

годината. 

Родители 

Чл. 64. Родителите сътрудничат и взаимодействат с учителите във връзка с 

осъществяваната от последните дейност по обучение, възпитание и социализация на 

учениците, както и  допринасят за развитието на училището и общността, съгласувано с 

органите на управление на Сдружението.     

Чл. 65. (1) Родителите имат следните права: 

1. периодично да получават информация по установения от учителя начин и на 

родителски срещи за успеха и развитието на децата си 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 получават информация за критериите за оценяване на децата; 

3. да се срещат с ръководството на училището, класния ръководител и учителите след 

предварителна уговорка в удобно за двете страни време, без това да нарушава учебния 

процес; 

4. преди всяка родителска среща да получават предварително дневния ред и въпросите 

за дискусия. При невъзможност да присъстват на родителската среща, родителите имат право 

да представят писмено мнението си на друг родител, който ще присъства, или да го изпратят 

директно на класния ръководител; 

5. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището, които да 

отправят към представителите на УС и/или класния ръководител, без това да нарушава 

спазването на ЗПУО и подзаконовите нормативни разпоредби; 

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

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

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от 

специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие; 

8. да подпомагат дейността на училището. 

9. да се запознаят с училищния учебен план. 

Чл. 66. (1) Родителите имат следните задължения: 

1. да се отнасят с уважение към учителите, като спазват нормите на комуникация и се 

съобразяват с установения начин и време за това; 
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2. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като 

своевременно уведомяват класния ръководител в случаите на отсъствие на детето; 

3. да спазват стриктно пропускателния режим във училището и да осигурят влизането и 

напускането на ученика в определените за това часове; 

4. да се запознаят срещу подпис с Правилника за дейността и устройството на 

училището, Етичния кодекс и други регламентиращи дейността на училището документи и 

да ги спазват; 

5. да изпращат детето си на училище в добър външен вид, съответстващ на Правилника 

за дейността и устройството на училището, Етичния кодекс, положението му на ученик и на 

добрите нрави, както и на сезона и предвидените в програмата занимания през учебния ден; 

6. да формират и развиват морални ценности, етично и толерантно поведение, 

мотивация за учене и да подпомагат учителите в това; да помагат при учебния процес; да 

дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, учителите и 

училищната институция; 

7. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

8. да съблюдават за единство в изискванията на семейство, училище и приятелския кръг 

по отношение изграждане личността на ученика; 

9. да поддържат авторитета на учителите в разговорите с детето си вкъщи и да изискват 

от него съобразяване с правилата в училището; 

10. да осигуряват всички необходими пособия на ученика за неговото спокойно и 

нормално участие в учебно-възпитателния процес, извън тези които осигурява училището; 

11. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в 

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

му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда; 

да поддържат връзка с класния ръководител и учителите, за да се осведомяват за състоянието 

на детето си, като се съобразяват с начина на комуникация, предвиден от учителя;  

12. да предоставят на училището имейл адрес за комуникация; комуникацията в 

училището се провежда съгласно приет регламент; 

13. на родителска среща да осигуряват присъствието на поне един родител; 

14. да се явяват на срещи, когато са поканени, и да спазват препоръките на 

Педагогическия съвет при предоставен изпитателен срок. В случай на прекратяване на 

договора за обучение – да преместят детето си в друго училище; 

15. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 

16. да заплащат в срок налаганите от училището глоби и да възстановява стойността на 

нанесените щети на училището; 

17. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, 

от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие. 

18. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при 

осъществяването на дейности по закрила на детето.  

19. да участват с безвъзмезден труд в училищната поддръжка, или да даряват паричен 

еквивалент. 

20. Да плащат вноските/таксите за обучение в сроковете по договора. 

21. При промяна на местоживеене, работно място, домашен/служебен телефон и имейл 

адрес родителите са длъжни да уведомят своевременно в писмен вид педагозите в 

училището. 

(2) Родители, чиито деца се обучават в индивидуална форма на обучение, са длъжни да 

гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

(3) При неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по 

неговото прилагане, този правилник и след изчерпване на останалите механизми за 
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въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на 

учениците договорът за обучение се прекратява съгласно чл. 7 от същия. 

Чл. 67. Родителят предава ученика от начален етап на класния ръководител между 8:10 и 

8:30 ч. и в края на учебния ден го взима не по-късно от 17:00 ч. 

Глава V. УЧАСТНИЦИ В УПРАВЛЕНИЕТО, РАЗВИТИЕТО И 

ПОДДРЪЖКАТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 68. Училището е не-държавен, частно-правен субект и в този смисъл се самоуправлява 

съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съгласие с 

Ключовите характеристики от Арл (2016 г.). Процесът на самоуправление обхваща три 

взаимосвързани, но автономни сфери – образователна, стопанско-финансова и 

административно-правна. Решенията се взимат от оправомощените органи с консенсус и при 

обсъждане с пряко засегнатите страни. 

Чл. 69. Училището се управлява от органите на Сдружението – Общото събрание и 

Управителния съвет, съвместно с Педагогическия съвет, в рамките на неговите правомощия. 

Чл. 70. Педагогическата колегия е носител на творческия импулс и разполага с 

характерната за всички валдорфски училища автономия – включително и спрямо фигурите 

на Директора и Ментора, в съответствие с принципа за автономия (чл. 3, т.10 от ЗПУО). 

Чл. 71. В изпълнението на задълженията си директорът и учителите се подпомагат от 

специализирана администрация. 

Чл. 72. Всекидневното функциониране на училището се обезпечава от отдел 

„Администрация“, който се състои от Административен координатор, Администратор на 

учебната дейност, Майка на къщата, с функции на домакин и касиер, Медицинско лице и 

Техническо лице. 

Чл. 73. Работата на всички изброени по-горе роли се подкрепя с доброволен труд от 

Спомагателните групи на родителската общност. 

Чл. 74. Взаимодействието с родители и представители на организации и общности се 

осъществява от съответно оправомощените лица според случая – класен учител, Директор, 

Председател, Административен координатор, Майка на къщата или натоварен с мандат 

представител на общността. 

Управителен съвет 

Чл. 75. (1) Управителният съвет се избира от Общото събрание и включва в състава си 

трима учители, номинирани независимо от Педагогическата колегия, и трима родители, 

чиито деца се обучават в ЧСУ „Професор Николай Райнов“. Той е олицетворение на 

иновативния принцип за равнопоставеност в сътрудничеството между родители и учители, 

които управляват съвместно валдорфското училище, и конкретен израз на уважението към 

авторитета на учителя. Решенията му са задължителни за всички членове на общността. 

(2) В работата си всеки от членовете на УС е в отношение „пръв сред равни“ спрямо 

останалите, т. е. всички имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното 

разпределение на функциите и представителната власт помежду си. 

(3) УС отговаря за определяне на стратегическите приоритети на училището: краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни решения и действия относно осигуряване на необходимите 

документи и разрешения за дейността, включително за подходящ сграден фонд; 

(4) Управителният съвет обезпечава финансово-стопанската и административно-правната 

дейност, подпомаган в дейността си от работни групи, които включват в състава си 

представител на Управителния съвет и отговарят за конкретна функция: административно-
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правна, финансов, маркетингова, поддръжка на материалната база, човешки ресурси, 

организация на празници, ръчно изработване на играчки и др.; 

(5) В началото на всяка учебна година УС си поставя цели и задачи и определя правилата 

си за работа – честота на срещите, тематични отговорници, срокове и т.н. УС функционира 

дори при липса на представителство от някой от останалите органи. Той обсъжда текущи 

оперативни и административни въпроси и предлага решения, като организира и следи за 

тяхното изпълнение. 

(6) Управителният съвет заседава ежеседмично. Всеки родител, учител, служител в 

училището може да се срещне с УС и да постави свои въпроси, при предварителна уговорка 

за среща, която се провежда в рамките на редовните заседания на УС. 

(7) Управителният съвет одобрява годишния бизнес план и бюджета на училището, който 

се актуализира два пъти годишно; одобрява предложения на групата по финанси за 

непредвидени в бюджета разходи и предложенията за назначаване на непедагогически 

персонал в училището. 

(8) Управителният съвет определя училищния план-прием и осъществява приемането на 

децата за предучилищно образование. УС подпомага Педагогическата колегия в приема на 

нови ученици, но решението за прием на всяко конкретно дете в училището се взима изцяло 

от Педагогическата колегия. 

(9) Управителният съвет изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава 

поименно разписание на длъжностите, като отчита интересите на заинтересованите страни – 

педагогическата колегия. 

(10) Управителният съвет организира ефективното управление на персонала, като създава 

условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на 

педагогическите специалисти. Тази задача се реализира чрез механизми за самоуправление 

– изработване на решения чрез структурирани дискусии за отчитане на интересите на пряко 

засегнати страни, с осигуряване на подкрепа, информация, ресурси от Управителния съвет, 

сдружението като цяло, група „Квалификация“, след което формулираните решения се 

гласуват от Управителния съвет. 

(11) Управителният съвет взема решения за сключване, изменяне или прекратяване на 

трудови договори с педагогическите специалисти – съгласно независимия избор на 

Педагогическия съвет, записан в решение от заседание на педагогическия съвет – както и с 

административния персонал на училището;  

(12) Управителният съвет прилага подход за недопускане на нужда от санкции чрез 

обучение на родители, подкрепа на личен контакт на учителя с родителите; при нужда – 

отправяне на препоръки към родителите съгласно правилника за дейността на училището и 

договора за обучение; детайлизиране на тази процедура при ревизия на правилника и етичния 

кодекс.  

Председател 

Чл. 76. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател с мандат, равен на 

мандата на Управителния съвет – две години от датата на избирането си. 

(2) Председателят представлява Сдружението пред трети лица в съответствие с решенията 

на Управителния съвет и Общото събрание и в рамките на предоставените му от закона и 

органите на управление правомощия. 

(3) Председателят работи съвместно с Директора и двамата се подпомагат от общата и 

специализираната администрация на училището.   

(4) Председателят, съвместно с Директора съдейства на компетентните контролни органи 

при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и 

предписанията им . 
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Педагогически съвет 

Чл. 77. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически и 

културни въпроси е педагогическият съвет. 

(2) Той включва в състава си всички педагогически специалисти, преподаващи в 

училището. Директорът координира и утвърждава със заповеди неговата дейност. 

(3) Педагогическият съвет се свиква всеки четвъртък, като заседанията му са разпределени 

на три блока: 

1. повишаване на квалификацията – изучаване на основите на валдорфската педагогика и 

съвременната педагогическа литература; 

2. подкрепа за личностно развитие на децата и учениците – наблюдение на дете; 

3. организационни въпроси. 

(4) Заседанията на Педагогическия съвет се ръководят на изборно-ротационен принцип от 

всеки един от неговите членове, като в рамките на учебната година всеки от трите блока се 

ръководи от избран отговорник, в сътрудничество с останалите двама. 

Чл. 78. Като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически 

въпроси в училището педагогическият съвет: 

1. изготвя и консултира с УС правилник за дейността си; 

2. изготвя и консултира с УС годишен план за работата на педагогическата колегия; 

3. изготвя и консултира с УС годишен план за квалификация; 

4. съгласува изготвена от УС стратегия за развитието на училището за следващите 4 години 

с приложен към нея план за действия и финансиране; 

5. приема правилник за дейността и устройството, разработен от УС на сдружението; 

6. приема училищния учебен план съгласувано с УС; 

7. приема формите на обучение; 

8. съгласува изготвения от УС годишен план за дейността на училището; 

9. приема учебни планове за ИФО; 

10 обсъжда и взема решения по отношение на резултатите от обучението; 

11. съгласува предложените от УС мерки за повишаване на качеството на образованието; 

12. приема процедура за прием и отправяне на препоръки до родителите, в случай, че бъдат 

констатирани поведенчески проблеми у дете или ученик; 

13. приема процедура за прием на педагози, като кандидат за работа в училището се избира 

от Педагогическата колегия само при пълно съгласие на всички нейни членове. Всяко 

назначаване на педагог се потвърждава допълнително и от УС; 

14. съвместно организира всички празници и открити уроци. 

Чл. 79. Педагогическият съвет се свиква със заповед на Директора на училището, в която е 

обявен дневният ред съгласно приетия годишен план за дейността на училището.. 

Чл. 80. Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при 

присъствието на не по-малко от две трети от числения му състав с изключение на решенията 

за назначаване на нов педагог, които се взимат с квалифицирано мнозинство 

Чл. 81. За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол. Той се изпраща на 

всички учители по електронната поща, за да може неприсъствалите също да се запознаят с 

обсъжданото и решенията. 

Директор 

Чл. 82. (1) За образователната, възпитателната и социализиращата дейност на училището 

отговаря Директор, който организира и координира нейното изпълнение и осигурява 

изпълнението на решенията на Педагогическия съвет, съгласувано с органите на 

сдружението, в рамките на техните правомощия, определени с устава на сдружението и 
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приложимите законови разпоредби. 

(2) Във валдорфското училище работата на педагогическата колегия се администрира по 

иновативен, „републикански“ и нейерархичен, начин. В съгласие с принципа за автономия, 

заложен в ЗПУО, учителската колегия се самоуправлява, като организира своята дейност 

„отвътре навън“. Всеки учител дава своя личен принос за обезпечаването на задълженията 

на йерархичните длъжности, предвидени в действащата нормативна уредба, включително на 

директора, при пълна лична отговорност и ясно разпределяне на задълженията. 

Обезпечаването на законовите изисквания се осъществява чрез съдействието на отдел 

„Администрация“ и в тясно сътрудничество с управителния съвет на сдружението. 

(3) При нейерархичната структура на самоуправление ролята на обединяващ елемент за 

училището играе съвместната работа на учителската колегия по изучаване на основите на 

Валдорфската педагогика съгласно антропологическите разработки на Рудолф Щайнер, 

оказване на обща педагогическа подкрепа чрез наблюдение на деца и организиране на 

изпълнението на дейностите в съгласие с поетите административни задължения и приетите 

вътрешноучилищни документи. 

(4) Директорът на ЧСУ „Професор Николай Райнов” е учител с доказан опит и достатъчен 

стаж. Избира се от Управителния съвет и задължително е пълноправен член на Сдружението. 

Според разпоредбите на българското законодателство се назначава със заповед на министъра 

на образованието по предварително направено предложение от Сдружението. 

Чл. 83. (1) Функциите на директора включват:  

а) планиране и организиране на образователния процес съвместно с Педагогическата 

колегия; 

б) изпълнение на решенията на Педагогическия съвет; 

в) отговорност за спазването на държавните образователни стандарти; 

г) правилно водене и съхраняване на нормативно изискваната документация, свързана с 

образователния процес; 

д) контрол върху обучителните дейности под формата на менторство и взаимни 

наблюдения на уроци между членовете на педагогическата колегия; 

е) утвърждаване Списък-образец на училището, който включва броят ученици, 

числеността на персонала, броят часове и т.н. след синхронизация с бюджета, изготвен от 

групата по бюджет и финанси към сдружението, съгласуване с Педагогическата колегия и 

Управителния съвет и приемане от  общото събрание; 

ж) организация на процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна 

оценка на качеството на предоставяното образование и внасянето на подобрения в работата 

на институцията в съгласие с актуалните насоки на международните организации – 

Педагогическа секция в Дорнах, Хагски кръг и т.н., и отчитайки общите насоки, получени от 

ментора на училището, мнението и интересите на учителите. Осъществява се както 

индивидуално от всеки педагог чрез постоянно разширяване на неговите компетентности на 

валдорфски учител, така и чрез свободни дискусии и взаимни гостувания в часовете, 

развиващи уменията им за наблюдение и оценка на качеството на преподаване; 

з) организация и контрол на дейности, свързани със задържането на подлежащите на 

задължително обучение деца и/или ученици от институцията и с организирането и 

изпълнението на приема, подпомаган от педагогическата колегия, управителния съвет, 

общата и специализирана администрация, при необходимост – от създадени групи за 

конкретни инициативи от родители и учители. 

и) Директорът подписва документите за преместване на децата и учениците, за 

завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на 

образование, за професионална квалификация. 

й) Съвместно с Ментора и председателя на Управителния съвет, организиране на 

атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира 

изработването на план за методическа и организационна подкрепа. 
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к) Съвместно с Управителния съвет, съдействие на компетентните контролни органи 

при извършване на проверки и организиране и контролиране на изпълнението на 

препоръките и предписанията им. 

л) Съвместно с Управителния съвет и цялата общност, осигуряване на здравословна, 

безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд; за опазването и 

обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща 

организация с цел ефективно изпълнение на задълженията. 

м) Училищният печат се съхранява в отдел „Администрация“. 

н) Определянето на училищния план-прием, изготвянето на длъжностни разписания, 

сключването, изменението и прекратяването на трудови договори, ефективното управление 

на персонала, кариерното му развитие, поощрения и награди и цялостното разпределяне на 

бюджета е отговорност на Управителния съвет. 

о) Директорът съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 

347 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

(2)  При осъществяване на функциите си Директорът и Председателят се подпомага от 

общата и специализирана администрация на училището. 

Ментор 

Чл. 84. (1) Съгласно възприетата практика във валдорфските училища по света, всяко 

новоосновано валдорфско училище се съпътства от ментор, докато утвърди своя статут. 

(2) Менторът е валдорфски педагог с голям опит и познава в дълбочина философската 

система на Рудолф Щайнер за човека, чието практическо приложение е Валдорфската 

педагогика. Той има поглед върху качеството на преподаване и квалификацията на всички 

класни и помощни учители, главни и помощни педагози в школите по изкуства и 

предучилищната група и неговата цел е да ги подкрепя, съветва и консултира за 

подобряването на работата им. 

(3) Роля на ментора е предоставянето на информация и практически опит за структурата, 

йерархията, системата и органите на управление на валдорфските училища от различни 

държави в света.  

(4) Съблюдава за поддържането на лиценза и спазването на валдорфските принципи в 

образованието, което ЧСУ „Професор Николай Райнов” предоставя на учениците, както и 

съблюдава спазването на валдорфските принципи във вътрешната уредба и функции на 

Сдружението и Училището.  

(5) Съвместно с Директора, Менторът организира атестирането на педагогическите 

специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и 

организационна подкрепа. 

(6) Периодично посещава училището. 

(7) Преподава на учителите. 

(8) Менторът изказва мнение и дава предложения/идеи относно работата на педагозите, на 

УС, организация и взаимоотношения между членовете на общността, които нямат 

задължителен характер – извън изрично указаните в Договора за лицензия и Ключовите 

характеристики. Решенията за осъществяването им се взимат от съответните органи в 

училището – Педагогическата колегия и УС, в рамките на техните правомощия.  

Отдел „Администрация“ 

Чл. 85. Основна задача на отдел администрация е да обезпечава административните нужди 

на училището, като при необходимост служителите в нея делегират част от задълженията си 

и сформират допълнителни работни групи.  
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Административен координатор 

Чл. 86. (1) Административният координатор е свързващото звено между педагози, 

родители и УС, като координира и подпомага комуникацията помежду им. 

(2) Административният координатор подпомага дейността на УС, като съдейства за 

привеждането в сила на взети решения и комуникирането им към съответните участници в 

процеса. 

(3) Административният координатор провежда официалната комуникация от училището 

към всички членове на общността и към външни хора. 

(4) Административният координатор организира срещи на новите родители, заявили 

желание да се включат в общността, с педагогически специалисти; подготвя, изпраща и 

проследява необходимата документация за записване на нови деца 

(5) Административният координатор осъществява взаимодействие с държавната 

администрация по отношение на общите административни дейности. 

(6) Административният координатор координира работата на училищната администрация. 

(7) Административният координатор се назначава и освобождава от УС и се отчита пред 

него. 

Майка на къщата 

Чл. 87. Основно задължение на Майката на къщата е цялостната грижа за ежедневието в 

институцията. Тя трябва да познава добре всички деца, родители, учители и служители в 

училището и да се грижи за коректната и своевременна комуникация помежду им. 

Чл. 88. Практическата дейност е свързана с длъжностната характеристика на домакин. 

Грижи се за:  

1. снабдяването с всички необходими материали за учебната дейност след предаден 

списък от педагозите;  

2. изправността на материалната база;  

3. поръчване на кетъринга за децата от школата и предучилищната група;  

4. закупуването на всички необходими канцеларски консумативи и препарати за 

почистване по предварително подадени списъци;  

5. чистотата и реда в къщата;  

6. отговаряне на всички телефонни обаждания от родителите на децата по време на 

учебния ден;  

7. разпределяне на цялата интернет комуникация, включително, но не само имейл 

съобщенията за срещи между учители, родители и т.н.;  

8. стриктното водене на присъствената книга за педагози и персонал;  

9. цялата счетоводна документация и я предава в срок на счетоводството на училището.  

10. цялата входяща и изходяща документация,  

11. стриктното попълване на молби за годишни отпуски, отпуски по болест и болнични 

листове. 

Чл. 89. Като касиер на училището се грижи за навременното събиране на таксите за 

обучение, за оборудване, за храна и др. 

Чл. 90. Майката на къщата се назначава и освобождава от УС и се отчита пред УС. 
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Администратор на учебната дейност 

Чл. 91. (1) Администраторът на учебната дейност координира обезпечаването на 

законовите задължения на училището съгласно ЗПУО и подзаконовите нормативни актове. 

(2) Администраторът се назначава и освобождава от УС и се отчита пред УС. 

Спомагателни групи на родителската общност 

Чл. 92. Родителската общност се състои от всички родители. Участието в родителската 

общност е желателно, но е абсолютно доброволно.  

Чл. 93. Тъй като училището е частна институция в обществена полза, то не начислява 

печалба и се стреми да поддържа максимално нисък праг на годишните такси за обучение, 

но е необходимо да се самоиздържа. Затова активното участие на родителите в различните 

дейности е от голяма полза за училищния. 

Чл. 94. Участието в различните групи, разпределени по дейности, спомага за добрия 

пример, който ние, родители и учители, даваме на нашите деца и помага за изграждането на 

здрава общност. От друга страна, носи допълнителна полза, спестявайки разходи за 

допълнителни външни услуги.  

Чл. 95. В зависимост от конкретните нужди УС сформира работни групи, най-честно, но не 

единствено: 

 бюджет и финанси; 

 маркетинг и реклама; 

 ремонт и поддръжка на материалната база на училището; 

 изработването на играчки и участието в базари; 

 двор и градина; 

 подготовка на празници и развлечения; 

 разпространението на валдорфската педагогика чрез различни събития организирани 

с тази цел. 

 други – всеки от участниците в общността има право да дефинира нуждата от нова 

работна група за подобряване живота на организацията, да я представи пред УС и след 

решение и определяне на конкретен бюджет проактивно да покани родители и педагози, 

които да участват в нея. 

Глава VI.  ФИНАНСИРАНЕ И ТАКСИ  

ТАКСИ 

Чл. 96. Обучението в ЧСУ „Проф. Николай Райнов” е платено, като размерът на таксата се 

фиксира в договора, сключен с родителите, и е резултативна величина от предлаганите 

дейности и разходи, свързани с общата издръжка и обучението на детето. 

Чл. 97. Отстъпки от таксите за обучение получават: 

 родители, които запишат второ и трето дете в училището и предучилищните групи; 

 родители, които са назначени на трудов или граждански договор като педагози в 

училището; 

 родители, които са назначени на трудов или граждански договор като 

непедагогически персонал. 

Конкретният размер на отстъпките за учебната година се определя от УС до края на месец 
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май на предишната учебна година и се отразява в договорите за обучение.  

Чл. 98. Системното нарушаване на графика за плащане на учебните такси или 

просрочването им е основание за заплащане на неустойки и прекратяване на договорните 

отношения. 

Чл. 99. При преместване на ученик в друго училище: удостоверението за преместване се 

издава след подаване на писмено заявление и след пълно издължаване на таксата за обучение. 

 

ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНО 

ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 100 (1) За осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование 

на децата и учениците, ЧСУ „Професор Николай Райнов”  може да получава държавна 

субсидия при условията и по реда на ЗПУО и наредбата  за финансирането на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование 

(2) Включването на училището в системата на държавно финансиране се извършва по нейно 

заявление, направено по ред, определен с държавния образователен стандарт за 

финансирането на институциите. 

(3) Когато ЧСУ „Професор Николай Райнов”  получава субсидия, може да извършва 

дейности по възпитание и обучение на децата срещу заплащане, само извън финансираните 

от държавата по определения Механизъм за държавно финансиране в наредбата  за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

Чл. 101. (1) Предоставянето на средства от държавния бюджет започва от началото на 

бюджетната година, следваща годината на включването в системата на държавно 

финансиране. 

(2) С получените средства по ал. 1 ЧСУ „Професор Николай Райнов” финансира само 

дейностите по задължителното училищното образование на децата и  учениците от 

предучилищна група до ХІІ клас. 

(3) Неизразходваните в рамките на текущата бюджетна година средства, получени от 

държавния бюджет от частните детски градини и училища, могат да се използват само за 

финансиране на същите дейности през следващата бюджетна година. 

Чл. 102.  Събираните приходи от дейности срещу заплащане, както и приходите, 

реализирани на друго основание от частните детски градини и училища, не могат да се 

използват за разходи за дейностите, финансирани със средства от държавния бюджет. 

Чл. 103. (1) Средствата за издръжка на дейностите финансирани със средства от държавния 

бюджет по възпитанието и обучението на децата се определят по бюджета на Столична 

Община. 

(2) Средствата по ал. 1 се включват по бюджетните взаимоотношения на общината с 

централния бюджет за делегираните от държавата дейности по образованието. 

(3) Общината разпределя и предоставя средствата по ал. 1 между частните  училища, 

включени в системата на държавно финансиране, въз основа на броя на учениците и на 

стандарт за ученик, определен с акт на Министерския съвет. 

(4) Общината и регионалното управление на образованието осъществяват контрол върху 

разходваните от частните детски градини и училища средства, получени от държавния 

бюджет. 

Чл. 104. (1) При получаване на държавна субсидия обучението на децата и учениците се 

извършва въз основа на анекс към договора между ЧСУ „Професор Николай Райнов”  и 

родителя на детето. В анекса  се определят условията и редът за заплащане на дейностите 

извън финансираните от държавата, предоставяни от институцията, размерът на плащането, 
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както и дейностите, в които ученикът ще участва и ще ползва безплатно за срока на обучение. 

(2) Дейностите, извършвани от ЧСУ „Професор Николай Райнов”  срещу заплащане, както 

и видовете разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база, 

подлежащи на заплащане  от родителите, се определят  в анекса при условията и реда на 

ЗПУО и наредбата  за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 

Чл. 105. При включване на ЧСУ „Професор Николай Райнов” в системата на държавното 

финансиране, институцията получава, разходва и отчита получените от държавния бюджет 

средства при спазване на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, 

ЗПУО и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

Чл. 106. (1) За разграничаване на разходите, финансирани със средства от държавния 

бюджет, ЧСУ „Професор Николай Райнов”  разработва и утвърждава Механизъм за 

разделение на разходите за задължителното предучилищно и училищното образование за 

децата и учениците от общите разходи на институцията, посочен в Приложение № 1 към този 

Правилнник.  

(2) В общите разходи по ал. 1 се включват разходите, пряко свързани с дейността на 

институцията, за: 

1. персонал; 

2. материали, консумативи, външни услуги, вода, горива, енергия, учебно-технически 

пособия; 

3. платени данъци и такси; 

4. осигуряване и поддържане на сградния фонд, в т.ч. текущи ремонти на материално-

техническата база, и за наем на сгради; 

5. материални и нематериални активи, машини, съоръжения, апаратура, транспортни 

средства; 

6. материални активи, които нямат характер на дълготрайни, предвидени за използване 

повече от една календарна година; 

7. други разходи. 

(3) В общите разходи не се включват разходите за закупуване на познавателни книжки за 

безвъзмездно ползване. 

(4) След включване на училището в системата на държавно финансиране, финансирани са 

дейностите по обучението и възпитанието на децата и учениците от задължителна 

предучилищна и  училищна възраст в дневна и самостоятелна форма на обучение. 

(5) Задължителните дейности по обучението и възпитанието на подлежащите на 

задължително предучилищно и училищно обучение, които се компенсират от държавния 

бюджет включват разходи за: 

- възнаграждения на педагогическите специалисти, обезпечаващи учебния процес, 

включително задължителни осигурителни вноски от работодател; 

- възнаграждения на непедагогическия персонал, включително задължителни осигурителни 

вноски от работодател; 

- разходи за персонал – облекло, обезщетения и др.; 

- разходи за вода, ел. енергия, газ, отопление; 

- разходи за материали и консумативи; 

(6) Допълнителните дейности, които родителите заплащат са дейности по:  

- осигуряване на целодневно обучение на учениците от 8:00 до 17:00 часа, като се осигурява 

дежурство до предаване на последния ученик на родител след 17:00 часа; 

- реализиране на учебни часове извън територията на училището, както и учебни екскурзии, 

пряко свързани с учебната дейност; 

- осигуряване на екип за подкрепа – логопед, психолози, ресурсни учители; 

- обезпечаване на допълнителна подкрепа от екип използващ иновативни методи за 
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обучение за ученици с констатирани обучителни проблеми в процеса на обучение; 

- обезпечаване на допълнителна подкрепа от екип използващ авторски методи за превенция, 

социализация и приобщаване за ученици с поведенчески проблеми в учебно-възпитателния 

процес; 

- осигуряване на допълнителна работа с ученици билингви и такива, чийто майчин език не 

е български език; 

- обезпечаване на учителски екип за допълнителна подкрепа на ученици с изявени дарби, 

доказали се с високи резултати при участия в състезания и олимпиади; 

- създаване на среда за развиване на лидерски умения, чрез менторство и доброволчески 

инициативи в съответствие с политиките на училището; 

- развитие на способности и дарби на ученици свързани с изкуство – танцово, театрално, 

приложни изкуства, организиране на пленери, участия в изложби, конкурси, фестивали и др.; 

- прилагане на иновативни авторски методи за чуждоезиково обучение; 

- упражняване на различни видове спорт за формиране на умения за толерантност, 

екипност, стремеж към здравословен начин на живот; 

- осигуряване на изхранване; 

- осигуряване на материална база; 

- ремонтни дейности - текущи и основни ремонти, без които базата не може да бъде 

експлоатирана; 

- закупуване и използване на материални и нематериални активи. 

(7) Сумата за тези дейности се изчислява по определена в чл. 132 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 

от 5.10.2017г. и се вписват в анекса, сключен между училището и родителите на ученика. 

Чл.107. При включване на училището в системата на държавно финансиране, със заповед 

на министъра съгласно действащите нормативни актове, в анекса се упоменава размерът на 

плащането по чл.117 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование от 5.10.2017г.  

Чл.108. Съгласно чл. 10 ал 4 от  ЗПУО, чл. 109 (2) и Раздел III.  от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 

от 5.10.2017г., училището приема безплатно  необходимия брой деца и ученици за учебната 

година, която е с начало в календарната година на включването на училището в системата на 

държавно финансиране. 

Чл.109. На безплатно обучение в училището подлежат ученици, които отговарят на 

критериите, определени в Приложение 2 към този Правилник. 

Чл. 110. В срок от 1.09. до 5.09. на учебната година, която е с начало в календарната година 

на включването на училището в системата на държавно финансиране. родителите на 

ученици, които отговарят на посочените критерии родителите подават заявление по образец 

в деловодството на училището. УС и Педагогическият съвет, разглежда приетите документи 

и определят децата и учениците които могат да се обучават безплатно 

Чл. 111. Размерът на разходите за дейностите по равен достъп до качествено образование 

и приобщаване на всеки ученик, финансирани със средства от държавния бюджет, се 

определя на базата на коефициенти за разделяне на разходите, формирани като съотношение. 

Чл. 112. ЧСУ „Професор Николай Райнов”   представя в Министерството на образованието 

и науката информация за планираните средства и извършените разходи, удостоверяваща 

разделянето им въз основа на определен механизъм и под формата на справки по образец 

съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 

Чл. 113. (1) ЧСУ „Професор Николай Райнов”   изгражда и поддържа финансово-

счетоводна система, предоставяща своевременно точна, пълна, достоверна и надеждна 

информация за получените средства от държавния бюджет и за извършените разходи за 

задължително училищно образование на децата и  учениците до 16 годишна възраст 
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подлежащи на задължително обучение. 

(2) С утвърдения индивидуален сметкоплан по Закона за счетоводството на институцията 

се обособява необходимата аналитична отчетност, осигуряваща информация за: 

1. получените средства от държавния бюджет; 

2. получените средства от родителите за компенсиране на направените от институцията 

разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база; 

3. извършените разходи за дейностите, финансирани със средства от държавния бюджет, и 

за дейностите, извършени срещу заплащане от родителите на децата; 

4. извършените разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база, 

включително разходите за наем и начислените разходи за амортизации на дълготрайните 

активи; 

5. размера на неизразходваните средства от държавната субсидия за дейностите по 

възпитанието и обучението на децата за предходната бюджетна година. 

Чл. 114. (1) Училището изготвя и представя в Столична Община  ежемесечно и на 

тримесечие отчети за получените и изразходваните средства от държавния бюджет за 

дейностите по възпитание и обучение на децата, както и друга допълнителна информация 

към тях. 

(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 

1 се определят от министъра на финансите и от министъра на образованието и науката. 

(3) Тримесечните отчети по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на частното 

училище. 

Чл. 115. (1) Броят на децата в задължителна предучилищна възраст в частните детски 

градини и училища, приемани по реда на чл. 108 от този правилник, се определя преди 

началото на всяка учебна година. 

Чл. 116. Условията и редът за приемане на деца, обучаващи се без заплащане за всяка 

учебна година, се публикуват на интернет страницата на училището в срок до 15 август, а 

определеният им брой - в срок до 15 септември. 

Чл. 117. (1) При включване в системата на държавно финансиране ЧСУ „Професор 

Николай Райнов”  може да събира средства от родителите за компенсиране на извършени от 

нея разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база, в която се 

извършват дейностите по осъществяване на задължителното образование на учениците. 

 (2) На компенсиране по реда на ал. 1 подлежи само частта от разходите за задължително 

училищно образование за: 

1. осигуряване и поддържане на сградния фонд, в т.ч. текущи ремонти на материално-

техническата база, и за наем на сгради; 

2. материални и нематериални активи, машини, съоръжения, апаратура, транспортни 

средства; 

3. материални активи, които нямат характер на дълготрайни, предвидени за използване 

повече от една календарна година. 

(3) Максималният размер за дете се определя по методиката съгласно приложение № 10 в 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Чл. 118. Родителите на децата, приети по чл. 108 от този правилник, не заплащат разходите 

по чл. 131 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищно образование от 5.10.2017г., извършени от училището. 

Чл. 119.  При включване в системата на държавното финансиране , ЧСУ „Професор 

Николай Райнов” може да получава финансиране от, допълнителни такси за занимания по 

интереси, от дарения и от други дейности позволени от законодателството на Р.България. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1 Този правилник е приет на основание Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) и подзаконовата нормативна уредба и е задължителен за всички 

ученици, учители, служители и родители в ЧСУ „Професор Николай Райнов“. 

§2 Правилникът е приет на Педагогически съвет на 05.09.2019 г., изменен и допълнен на 

21.05.2020 г. и влиза в сила на 15.09.2020 г. 

§3 Директорът и Председателят на УС могат да издават заповеди, с които да регламентират 

неуредени с този правилник въпроси. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

МЕХАНИЗЪМ  

за разделение на общите разходи, както и на активите и пасивите,  

свързани с дейностите по обучението на учениците  

в ЧСУ „Професор Николай Райнов“ 

 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА 

В съответствие с изискването на чл.115, ал.1 от Наредбата за финансирането на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование (по-долу Наредбата), Частно 

Средно Училище „Професор Николай Райнов“ (по-долу Училището), гр. София 

утвърждава настоящия Механизъм за разделение на общите разходи, както и на активите 

и пасивите, свързани с дейностите по обучението на учениците (по-долу Механизъм). 

Настоящият Механизъм се базира на няколко основни принципи съгласно Наредбата: 

 Декларираме, че събираните средства от родителите за дейностите по 

възпитание и обучение на децата и учениците не дублират разходи и дейности, 

финансирани със средства от държавния бюджет (по-долу Държавно 

финансиране); 

 Ще осигурим възможност на не по-малко от изискуемият минимум съгл. 

 чл.109, ал.2 деца и ученици, в това число деца и ученици с изявени дарби и/или 

със специални образователни потребности, да се обучават безплатно в 

Училището; 

 Средствата от Държавното финансиране ще бъдат планирани за разходване от 

началото на бюджетната година, следваща годината на кандидатстването и 

включването на Училището в системата на държавно финансиране; 

 Неизразходваните в рамките на текущата бюджетна година средства, получени 

от държавния бюджет в Училището, ще бъдат използвани само за финансиране 

на същите дейности през следващата бюджетна календарна година; 

 Събираните приходи от дейности срещу заплащане, както и евентуални 

приходи, реализирани на друго основание от Училището, не могат да се 

използват за разходи за дейностите, финансирани със Държавното 

финансиране; 

 Училището сключва договори с родителя/ите на всички децата, които се 

обучават на неговата територия съгл., чл.96 от „Правилника за дейността и 

устройството на ЧСУ „Професор Николай Райнов“, в които договори и анекси 

към тях (съгл. чл. 104 от „Правилника за дейността и устройството“) са ясно 

определени правата, задълженията и отговорностите между двете страни, 

включително размера, условията и редът за заплащане на дейностите извън 

финансираните от Държавното финансиране, предоставяни от училището, 

както и дейностите, в които детето или ученикът ще участва и ще ползва 

безплатно за срока на обучение; 

 Дейностите, извършвани от Училището срещу заплащане, както и видовете 

разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база под 

наем, подлежащи на компенсиране от родителите, са ясно определени в 

Правилник за дейността и устройството на ЧСУ „Професор Николай Райнов“ 

– София, р-н Слатина за учебната 2020/2021 г.; 
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 Училището ще разходва и отчита полученото Държавно финансиране при 

пълно спазване на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни 

стандарти, ЗПУО и Наредбата; 

 Принципите, правилата и процедурите за получаване, разходване и отчитане 

на средствата от Държавното финансиране се съдържат в утвърдената 

Счетоводна политика на ЧСУ „Професор Николай Райнов“ съгласно чл. 11, ал. 

1, т. 6 от Закона за счетоводството; 

 Училището поддържа финансово-счетоводна система, която има 

функционалност да предоставя своевременна точна, пълна, достоверна и 

надеждна информация за получените средства от държавния бюджет чрез 

осигуряване на необходимата аналитична отчетност съгласно утвърдения 

индивидуален сметкоплан по чл. 11, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството. 

 

II. ОБХВАТ НА ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ 

Съгласно разпоредбите и предоставените възможности на Наредбата, ЧСУ „Професор 

Николай Райнов“ възнамерява да насочи планираните средства за финансиране от бюджета 

на разходите за всяка бюджетната календарна година в следните позволени от Наредбата 

направления/видове разходи в следната последователност като приоритети съгласно 

Приложение No 8 от Наредбата: 

1. Разходи за възнаграждения, включително социално-здравни осигурителни вноски от 

работодател, на педагогически специалисти, участващи в реализирането на Учебния 

план за задължително предучилищно и училищно образование на децата и учениците; 

2. Разходи за възнаграждения, включително социално-здравни осигурителни вноски от 

работодател, на непедагогически персонал; 

3. Разходи за материали, консумативи, вода, горива, енергия, учебно-технически 

пособия; 

4. Разходи за платени данъци и такси; 

5. Разходи за външни услуги/други разходи (без тези описани в т.4 и точки 6, 7, 8 и 9) от 

Приложение No 8 от Наредбата. 

Размерът на Държавното финансиране за Училището се изчислява спрямо изискванията на 

чл.112 от Наредбата. Училището е подредило горните бюджетни направления/видове 

разходи и в зависимост от одобреното Държавно финансиране за съответната бюджетна 

календарна година ще насочи одобрените средства към онези видове разходи, чрез които 

най-ефективно ще оползотвори одобреното финансиране, като неизразходваните в рамките 

на текущата бюджетна година остатъчни средства, получени от държавния бюджет в 

Училището, ще бъдат използвани само за финансиране на същите дейности през следващата 

бюджетна календарна година. 

При изчисляване на Държавното финансиране ще се прилагат в пълен обем разпоредбите на 

чл.116 от Наредбата, а именно: 

1. Размерът на разходите за дейностите по чл. 3, ал. 3 от Наредбата, финансирани със 

средства от държавния бюджет, се определя на базата на коефициенти за разделяне на 

разходите, формирани като съотношение: 

a. броя на педагогическите ситуации/учебни часове по програмна система/учебен 

план спрямо общия брой на педагогическите ситуации/учебни часове за всички 

дейности, реализирани в училището – този коефициент ще бъде използван 

при изчисляване на разходите, финансирани от Държавното 
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финансиране, по отношение на педагогически и непедагогически 

персонал (виж раздел III, т.A и Б); 

b. броя на децата и учениците в училището спрямо сбора от общия брой на децата 

и учениците в училището и от броя на децата и учениците, участващи в 

дейности срещу заплащане – този коефициент ще бъде използван за 

изчисляване на всички разходи, финансирани от Държавното финансиране 

освен тези, посочени в предходната подточка (виж Раздел III, т.В, Г и Д). 

 

 

III. МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ 

ДЪРЖАВНОТО ФИНАНСИРАНЕ 

 

А. Разходи за педагогически специалисти 

Разделянето на разходите за възнаграждения на педагогическите специалисти, включително 

и задължителните осигурителни вноски от работодател, на основание чл.116, ал.1, т.3 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, се извършва на база коефициент, формиран като съотношение между броя на 

педагогическите ситуации/учебни часове по програмна система/учебен план и общия брой 

на педагогическите ситуации/учебни часове за всички дейности, реализирани в училището. 

Този коефициент е индивидуален за всяко лице педагогически специалист. Разходите 

финансирани със средства от държавния бюджет за педагогическите специалисти са сума от 

разходите за всеки отделен педагогически специалист, получени като индивидуалните 

възнаграждения, включително и индивидуалните задължителни осигурителни вноски от 

работодател, са умножени по горе посочения индивидуален коефициент на база на 

педагогическите ситуации/учебни часове. 

 

Б. Разходи за непедагогически специалисти 

При разделяне на разходите за непедагогически персонал, включително и задължителните 

осигурителни вноски от работодател, се използва общия коефициент по чл.116, ал.2 от 

Наредбата, а именно съотношение между общия брой на педагогическите ситуации/учебни 

часове по програмна система/учебен план в училището и общия брой на педагогическите 

ситуации/учебни часове за всички дейности. 

 

В. Разходи за материали, консумативи, вода, горива, енергия, учебно-технически 

пособия 

Г. Разходи за платени данъци и такси 

Д. Разходи за външни услуги/други разходи (без тези описани в т.4 и точки 6, 7, 8 

и 9) от Приложение No 8 от Наредбата 

Разходите по чл.115, ал.2, т.2, 3 и 7 (горе описаните В, Г и Д) от Наредбата, се разделят с един 

от възможните коефициенти по чл.116, ал.1, т.1, 2 или 4. Училището избира един от тези 

коефициенти, както е указано в чл.116, ал.3, а именно – коефициента по чл.116, ал.1, т.2, 

който представлява съотношение между броя на учениците в училището спрямо сбора от 

общия брой на учениците в училището и от броя на учениците, участващи в дейности срещу 

заплащане. 
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IV. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА 

СЪБИРАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

 

А. Разпределение на разходите за осигуряването и поддържането на материално-

техническа база 

Съгласно чл.131 от Наредбата, Училището събира средства от родителите за 

осигуряването и поддържането на материално-техническата база, а именно сграда намираща 

се в град София на улица Александър Фон Хумболт № 7, в която се извършват дейностите 

по осъществяването на задължителното училищно образование на учениците. Спазвайки 

методиката, описана в  приложение № 10 към чл.132 от Наредбата, тези средства се 

определят по описаните по-долу формули: 

1.Средства за осигуряване и поддържане на сграден фонд при условието на наета 

сграда на училището 

, 

където: 

ГНС са годишните разходи за наем на сградата на училището (на база на Правилника 

за прилагане на Закона за държавната собственост); 

ОС - оценката на сградата на училището (в съответствие със Закона за местните 

данъци и такси); 

0,04 (4 на сто) - годишни разходи за ремонти на сградата на училището (определени 

на базата на действащи нормативни актове в Република България); 

0,0016 (0,16 на сто) - овехтяване (физическо, функционално и икономическо) на 

сградата на училище (определено на базата на действащи нормативни актове в Република 

България); 

n - възрастта на конструкцията (n ≤ 100 години при М3, n ≤ 60 години при М2) 

(определена на базата на действащи нормативни актове в Република България). 

 

Б. Разпределение на разходите за материални и нематериални активи, машини, 

съоръжения, апаратура, транспортни средства 

Средства за материални и нематериални активи, използвани за дейността на 

училището (компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на 

софтуер, мобилни телефони, марки, патенти): 

, 

където: 

 са годишните разходи за откупуване на инвестицията за закупуване на 

материални и нематериални активи, използвани за дейността на училището 

Този компонент отпада при достигане на 2-годишния период на откупуване на 
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инвестицията. 

ОМНМА - оценката на материалните и нематериалните активи, използвани за 

дейността на училището - равностойна на цената на придобиване на актива - от баланса; 

2 - срокът на откупуване на инвестицията за закупуване на материалните и 

нематериалните активи, използвани за дейността на училището; 

0,05 (5 на сто) - годишните разходи за ремонти на материалните и нематериалните 

активи, използвани за дейността на училището; 

0,10 (10 на сто) - овехтяването (физическо, функционално и икономическо) на 

материалните и нематериалните активи, използвани за дейността на на училището; 

n - възрастта на материалните и нематериалните активи, използвани за дейността на 

на училището (n ≤ 5 години). 

 

В. Разпределение на разходите за средства за материални активи, които нямат 

характер на дълготрайни, но е предвидено да се използват за дейностите на училището 

повече от една календарна година, пропорционално на определения за използването им 

срок: 

 

, 

където: 

 са годишните разходи за откупуване на инвестицията за закупуване на 

материални активи, които нямат характер на дълготрайни, но е предвидено да се използват 

за за дейността на на училището. 

Този компонент отпада при достигане на 3-годишния период на откупуване на 

инвестицията. 

ОМА - оценката на материални активи, които нямат характер на дълготрайни, но е 

предвидено да се използват за дейността на на училището - равностойна на цената на 

придобиване на актива - от баланса; 

3 - срокът на откупуване на инвестицията за закупуване на материални активи, които 

нямат характер на дълготрайни, но е предвидено да се използват за дейността на на 

училището; 

0,05 (5 на сто) - годишните разходи за ремонти на материални активи, които нямат 

характер на дълготрайни, но е предвидено да се използват за дейността на на училището; 

0,07 (7 на сто) - овехтяването (физическо, функционално и икономическо) на 

материални активи, които нямат характер на дълготрайни, но е предвидено да се използват 

за дейността на на училището; 

n - възрастта на материалните и нематериалните активи, използвани за дейността на 

на училището (n ≤ 5 години). 

4. Средства за машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани за 

дейността на училището: 
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, 

където: 

 са годишните разходи за откупуване на инвестицията за закупуване на 

машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани за дейността на на 

училището. 

Този компонент отпада при достигане на 5-годишния период на откупуване на 

инвестицията. 

ОМСАТС - оценката на машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства, 

използвани за дейността на на училището - равностойна на цената на придобиване на актива 

- от баланса; 

5 - срокът на откупуване на инвестицията за закупуване на машини, съоръжения, 

апаратура, транспортни средства, използвани за дейността на на училището; 

0,05 (5 на сто) - годишните разходи за ремонти на машини, съоръжения, апаратура, 

транспортни средства, използвани за дейността на на училището; 

0,06 (6 на сто) - овехтяването (физическо, функционално и икономическо) на машини, 

съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани за дейността на на училището; 

n - възрастта на машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани 

за дейността на на училището (n ≤ 10 години). 

Общата стойност на събираните от училището средства от родителите за 

компенсиране на извършените разходи за осигуряване и поддържане на материално-

техническата база са: ОСМРСС годишно/ученик = т. 1+т. 2+т. 3+т. 4. 

 

Г. Разпределение на други разходи 

Други средства, които се събират от родителите на учениците от Училището са за:  

 медицинско обслужване,  

 униформи, учебници и учебни тетрадки,  

 извънкласни клубове и курсове,  

 международни акредитации и членски такси,  

 допълнително успоредно обучение за придобиване на международна диплома,  

 подпомагане на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията и 

развитието им – участие в квалификационни курсове и обучения,  

 организиране на извънкласни мероприятия, чествания, церемонии и празненства,  

 охранителна дейност на училището,  

 професионална ориентация  на учениците и индивидуална работа с талантливи 

ученици и ученици с временни затруднения в учебния процес,  

 допълнителна работа с ученици за явяване на държавни зрелостни изпити, рекламни 

материали и услуги и други. 

 Спортни мероприятия, походи и лагери 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Критерии 
за определяне на децата и учениците от предучилищните и училищните класове, 

които могат да се възползват от правото да се обучават безплатно 

съгласно НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, чл.109, ал.2 

ЧСУ „Проф.Николай Райнов“ 

 

1. По-долу описаните критерии се прилагат низходящо в смисъл, че при 

удовлетворяване на желаещите децата, отговарящи на условията на Критерий 1 и 

налични свободни бройки съгласно т.2, се пристъпва към удовлетворяване на 

желаещите деца отговарящи на условията на Критерий 2 и аналогичното се прилага 

спрямо Критерий 3 и 4. 

2. Целта на училището е да осигури безплатно обучение на минимум 20% от приеманите 

деца и ученици от предучилищните и училищните класове. 

3. Критерии: 

a. Критерий 1 – Деца и ученици на Учители и Служители на училището на пълен 

работен ден. 

b. Критерий 2 - Деца и ученици, който по настоящем се обучават в училището, 

на членовете на Управителния съвет (УС) на училището. 

c. Критерий 3 - Деца и ученици, който по настоящем се обучават в училището, 

на членове на УС на училището от предходния мандат на УС. 

d. Критерии 4 - Ранкиране в низходящ ред на всички останали деца и ученици, 

който по настоящем се обучават в училището, според броя последователни 

години, в които се обучават в училището. 

4. Допълнителни условия: 

a. При наличие на родител, попадащ в рамките на Критерии 1, 2 и 3, който има 

повече от едно дете и/или ученик, отговарящ на условията – критерият се 

прилага само за едно дете. 

b. Децата и учениците, отговарящи на условията на Критерии 2 и 3, не могат да 

се възползват повече от две учебни години от безплатно обучение. 

c. Децата и учениците, отговарящи на условията на Критерии 4, не могат да се 

възползват повече от една учебна година от безплатно обучение. 

5. При удовлетворяване на възможностите за безплатно обучение на децата и учениците 

в низходящ ред съгласно горните критерии, ако при даден критерий бройката деца и 

ученици, надхвърли минимално изкискване за 20% съгласно т.2, се удовлетворяват 

всички деца и ученици в рамките на съответния критерий. 

6. Условията на т.5 се прилагат и за Критерий 4, но ако ранкираните деца и ученици с 

равен брой последователни години, в които се обучават в училището, чувствително 

надхвърли минимално изкискване за 20% съгласно т.2, УС на училището има право 

да приложи допълнителен критерий – подгрупата деца и ученици с равен брой 

последователни години се подреждат низходящо, спрямо съответния клас, в който се 

обучават и предимство имат децата и учениците от по-горните класове. 

  
 


