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Професионална земеделска гимназия “Кл.Арк.Тимирязев” гр.Каварна 

                                                                   

                                             УТВЪРЖДАВАМ: 

            ДИРЕКТОР: 

         / АT. КОСТОВА/ 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

 

за вътрешния  трудов ред в ПЗГ “К.А.Тимирязев” гр.Каварна за 

учебната 

 2019/2020година 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

     С този Правилник се определят структурата, функциите и 

управлението на ПЗГ “Кл.Арк.Тимирязев” гр.Каварна, правата и 

отговорностите на учителите и учениците в образователния процес, 

организацията на учебната работа и изпитите, издаването на документи 

за образование, квалификация и други въпроси, свързани с 

професионалното образование. 

1.Настоящият Правилник се издава на основание чл.181 от КТ и 

длъжносните характеристики на учители и служители и има 

за цел да осигури правилна и целесъобразна организация на работата, 

пълното и рационално използване на работното време на ПЗГ. 

Той е задължителен за ръководителите, учителите, служителите в ПЗГ. 

2.Правилникът влиза в сила през учебната 2019/2020 година. 

3.Правилникът за вътрешния трудов ред може да бъде актуализиран 

съобразно конкретни ситуации, възникнали в хода на учебно-

възпитателния процес и цялостното обслужване на училището или при 

въвеждане на нови нормативни актове. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

    Ръководителите, учителите, служителите са длъжни да спазват 

трудовата дисциплина /чл.126 от КТ/ и всички професионални 

изисквания, заложени в съответната длъжностна характеристика. 

1.Учителите са длъжни: 

1.1. Да се явяват в училище 15 минути преди началото на първия им 

учебен час по програмата за деня. 
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1.2  Да спазват седмичното разписание, графиците и установената 

продължителност на учебен час и междучасие. Промени в графиците и 

седмичното разписание се правят само с разрешение на директора. 

1.3. Да отключват кабинета преди всеки учебен  час и да го заключат 

след приключването му. Нарушаване работата в учебния час се допуска 

само с разрешение с директора. 

1.4. Учителят да влиза в час с дневника на класа и го оставя на класьора 

в учителската стая след учебния час. 

1.5. Отговаря за опазване живота и здравето на учениците, следят за 

хигиената и опазване на МТБ, като докладват на гл.дежурен виновните 

за нанесени материални щети. 

1.6. За опазване хигиената и материалната база в кабинети и 

работилници отговарят всички учители, ползващи същите. 

1.7. Да изпълняват заповедите на директора на училището във връзка с  

организация , участие и провеждане на общоучилищни дейности и 

празници. 

1.7.1. Да изпълняват поканите на директора на училището във връзка с 

организация участие и провеждане на общоградски дейности и 

празници. 

1.8. Учителите нямат право да дават частни уроци  или подкрепа по 

смисъла на чл.178.ал.1,т.2-7  и 14  и чл.187 ,ал.1 от ЗПУО.на учениците 

от ПЗГ. 

1.9. Ежедневно да попълват   в дневника и електрония дневника тема на 

урока ,отсъстващи ученици и да следят съобщенията в учителската 

стая. 

1.10. Да уведомяват ръководството преди екскурзии с туристическа или 

учебна цел, като представят план. 

1.11. Да представят годишните разпределения и планове за 

производствена и лятна производствена практика. 

1.12. Да уведомяват своевременно ръководството на ПЗГ при отсъствие 

по болест или по други неотложни причини, съобразени с КТ и КТД. 

1.13. Учителите нямат право да изпращат учениците за дневници, 

помагала и други лични услуги.   

1.14. Да налагат физически наказания и да уронват достойнството на 

ученика. 

1.15. Да обсъждат работата на ПС с ученици, родители и граждани. 

2. Класните ръководители са длъжни: 

2.1. Да запознаят учениците и техните родители с правилника на ПЗГ и 

училищните учебни планове и начина на завършване на средното 

образование. 
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2.1.1. Класните ръководители  да представят на ръководството списък с 

подписите  на родителите запознати с правилника на ПЗГ, учебните 

планове и начина на завършване. 

2.2. Участват в училищните мероприятия заедно с класа. 

2.3. Поддържат заедно с класа определения им район в двора на ПЗГ и 

класната стая. 

2.3.1.Ежемесечно 1 час на класа при подходящи условия да се използва  

за хигиенизиране на района или класната стая. 

2.4. Представят своевременно доклади, списъци, справки, сведения за 

класа. 

2.5. Поддържат връзка с родителите и колегите си, които преподават в 

техния клас. 

2.6. Изпращат своевременно съобщения до родителите и кметствата 

при отсъствия от училище. 

2.7. Приключват ежеседмично отсъствията на класа. Приемат само 

заверени от мед.специалист в ПЗГ медицински бележки. 

2.8. В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя 

характеристика за всеки ученик от паралелката. 

2.9. Предава на директора личните картони за съхранение в архив в 

последния гимназиален клас. 

2.10. Класния ръководител редовно следи и контролира посещението 

на учебните часове и отсъствията без основателна причина и всеки 

месец вписва неизвинените отсъствия в ученическите книжки на 

учениците от класа. 

2.11.При допускане на голям брой отсъствия класния ръководител 

изготвя доклад до директора. 

2.12Класният ръководител периодично организира и провежда 

родителски срещи. Работи с родителите индивидуално,посещава 

семействата на застрашените от отпадане деца. 

 

3. Учениците са длъжни: 

3.1. Да се явяват в училище с облекло и във вид който съотвества на  

положението му на ученик и на добрите нрави/ без тежък грим,къси 

поли и панталони,дълбоки деколтета/ 

3.2.  Да се явяват в училище с учебници и учебни помагала по всички 

предмети  за деня. 

3.3.  Да влизат в час с изключени мобилни  телефони . 

3.4.  Да не пушат и употребяват алкохол в учебната сграда, 

ученическото общежитие, работилници и двора на училището. 

3.5.  Да не влизат в двора на училището с МПС. 
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3.6.При нарушаване и унищожаване на МТБ на ПЗГ се въстановява 

целостта на унищожената МТБ 

4. Служителите и помощния персонал са длъжни: 

4.1. Да изпълняват задълженията си съобразно длъжностната 

характеристика. 

4.2. Да изпълняват бързо и точно разпорежданията на съответните 

ръководители и да им докладват за изпълнените задачи. 

4.3. Да поддържат порядъка и естетиката на работното място и опазват 

МТБ. 

4.4. Да уведомят своевременно съответния ръководител за 

констатирани нередности и се включват активно в предотвратяването и 

отстраняването им. 

4.5.Да използват работилниците за изпълнение на служебните 

задължения  без разрешение на директора  и гл.счетоводител не могат 

да ги използват за лични нужди. 

4.6. Да излизат от двора на ПЗГ със ССМ и /МПС/ само с издаден пътен 

лист. 

4.7. Да извършват СС услуги само след уредено заплащане  по 

банковата сметка на ПЗГ. 

4.8. Да водят документацията, упомената в длъжностната им 

характеристика. 

5. Задължения на ръководството: 

5.1. Директор: 

     Пряко подчинени длъжностни лица са:  

-     учители, възпитатели, гл.счетоводител, ЗАС; 

- Приема учители и служители по личен или служебен въпрос. 

- Приема родители, ученици, граждани, представители на УН, фирми 

и други. 

- Осъществява цялостна координация и контрол върху дейността на 

ПЗГ и поддържа връзка с РУО, МОН и Община Каварна 

5.2. Заместник директор по учебната дейност : 

    Пряко подчинени са: 

- Всички учители   

- Изпълнява текущи задачи и контрол, свързани с учебно- 

възпитателната  дейност. 

- Отговаря за почистването на районите на паралелките в двора на 

ПЗГ 

- Поддържа връзки със земеделски кооперации, фирми и клиенти. 

- Отговаря за безопастните условия на труд в ПЗГ и дежурствата по 

учебния план. 
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5.3. Гл.счетоводител: 

- Пряко подчинени, касиер- счетоводител; 

- Изпълнява текущи задачи и контрол, съгласно Закона за 

счетоводството и Правилника за документооборота в ПЗГ. 

- Поддържа връзки с община Каварна, земеделски кооперации, фирми 

и клиенти. 

-    В рамките на установеното работно време служителите и 

обслужващия персонал са длъжни: 

а. Стриктно да изпълняват трудовите си задължения, съгласно 

длъжностната си характеристика; 

б.да се включат в допълнителни организационно-технически, 

стопански и други дейности по нареждане на ръководството. 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

    Учебно-възпитателният поцес в училището се организира при 

спазването на нормативните актове. 

1. Формите, по които се извършва обучението в гимназията, са: 

а. дневна; 

б.самостоятелна.  

в.индивидуална 

2. Учебните занятия се провеждат в пет /5/ последователни учебни дни, 

на една смяна – от понеделник до петък включително. 

3.Учебните занятия започват в 8.00 часа с продължителност на 

учебните часове по теория 45 минути, учебна практика – 45 минути, 

производствена практика – 60 минути – с малки междучасия по 10 

минути и голямо междучасие след първия час от 20 минути. 

4. Седмичното разписание се изготвя при спазване на Наредба № 10/от 

19.06.2014г. на МЗ и Наредба. за разпределение на учебното време за 

достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и 

степени на образование и промени в същото могат да се извършват 

само в изключителни случаи, с разрешение на директора. 

5. Часовете за индивидуално обучение по управление на МПС се 

вземат в извънучебно време или с откъсване от учебна практика по 

график. 

6. Консултациите с учениците се провеждат по предварително изготвен 

график, в удобно за тях време. 

7. При принудително прекъсване на учебните занятия, поради 

неблагоприятни климатични условия, епидемии, аварии, природни 

бедствия и др., компенсирането на часовете да се извърши чрез 

използване на определения в учебните планове резерв. 
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7
а
. Прекъсванията на учебните занятия  при необходимост да става по 

предложение на ръководството на училището и  уведомяване  на РУО 

на МОН 

8. При неотложни агротехнически мероприятия на производствения 

участък, учениците да участват в тях с прекъсване на учебните занятия 

за сметка на резерва от учебно време, след решение на ПС. 

9. Учениците да участват в немеханизирани дейности на 

производствения участък, поддържане района на гимназията и 

неотложни стопански дейности по време на сервиз и общостопанска 

практика, съгласно учебните планове. 

10. Във връзка със сезонността на селскостопанските операции и 

обезпечаване вземането на всички методични единици по  РМТА 

съответните преподаватели могат да извършват разместване на 

методичните единици, както и извеждането им извън рамките на 

седмичното разписание, като за целта уведомят ръководството 

предварително и получат разрешение. 

11. Производствените практики да се извършват по плаващ график. 

12. Органи на управление в гимназията са: 

а. Директор; 

б.Заместник директор учебна дейност 

в. Общо събрание; 

г.Песдагогически съвет. 

ІV. ПРАВИЛА ЗА ДЕЖУРСТВО И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В 

УЧИЛИЩЕ 

1. Правила за дежурство: 

а. Дежурството в училище се осъществява от учители и ученици по 

предварително изготвени графици; 

б. Дежурните учители контролират реда и дисциплината в учебната 

сграда и двора на гимназията по време на междучасията и при 

констатирани нарушения уведомяват своевременно ръководството на 

училището. 

в. Дежурните ученици подпомагат дежурните учители по време на 

междучасията и контролират реда и дисциплината по време на 

цялостния учебен процес; 

г. Дежурните организират свободните от часовете ученици за работа в 

библиотеката, игра на тенис на маса, футбол и баскетбол; 

д. Дежурните учители и ученици да носят отличителни знаци /ленти 

или баджове/; 

2. Правила за пропускателен режим: 
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а. Изграждане на система за непрекъснат пропускателен режим, при 

влизане на външни граждани с МПС, в двора на гимназията: 

- охраната  да се осъществява от дневния портиер;  

б. Порталът на главния вход на гимназията да бъде винаги заключен; 

в. Влизането на МПС, в двора на гимназията, да се извършва срещу 

представен пропуск, заверен от ръководството и изведен от 

техническия секретар и служебна бележка за проведен инструктаж за 

безопасно движение и охрана на труда в района на гимназията; 

г. Представените пропуски да се съхранят в специална папка; 

д. Влизането в учебната сграда, учебните работилници, гаражни 

клетки, парно отделение, складове, ученическия  стол, общежитието  

след работно време да става само с разрешението на ръководството; 

е. Охраната да осъществява контрол на преминаващите през портала 

МПС и граждани; 

ж. Влизането и излизането в учебния корпус да става през входа, 

определен от ръковдството, на който да се осигури дежурен. 

 

V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

А. За учители 

 

1. В рамките на установеното работно време, учителите са длъжни да 

бъдат в училище за изпълнение на нормата си преподавателска работа, 

за участие в ПС, родителски срещи, методични сбирки, възпитателна 

дейност, консултации и други, както и за изпълнение нарежданията на 

директора  

 Б.  Служители  

1. Работно време: 

а.  директор – от 7.30 до 16.00 часа; 

б.  заместник директор  – от 8.00 до 16.30 часа; 

в.  гл.счетоводител – 8.00 до 16.30 часа; 

г.  касиер-счетоводител – от 7.30 до 16.00 часа; 

д.  ЗАС- 8.00 до 16.30 часа 

обедна почивка -12.30 до 13.00 часа; 

В .обслужващ персонал 

а. чистачки– от 7.30 до 16.30 часа; 

б.  работници: 

- Работник поддръжка - от 7.30 до 16.30 часа; 

- Тракторист - от 7.30 до 16.30 часа; 

- Огняр - от 7.30 до 16.30 часа; 

Отоплителен сезон  5.30-14.30 часа; 
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-   Дневна охрана от 7.30 до 16.30 часа; 

обедна почивка -12.00 до 13.00 часа 

 

VІ. ОХРАНА  НА  ТРУДА 

      Педагогическият и непедагогическия персонал стриктно да 

изпълняват Правилника за здравословни и безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в гимназята. 

 

 

Настоящият план е приет с Решение на Педагогическия съвет -

протокол № 01/24.09. 2019 година и утвърден със Заповед № 

19/24.09.2019 г. 


