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П Р А В И Л Н И К  

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017` ГОДИНА 

 

/ИЗВАДКА/ 

 

 

Правилникът за дейността на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет / 

протокол № 10 от 09.09.2016 г./ в съответствие с чл.263, ал.1, т.2 от ЗПУО 

 

 

Този Правилник урежда цялостната дейност по прилагане на държавните образователни 

стандарти и осъществяване на образователно-възпитателния процес в 

Основно училище „Любен Каравелов”, гр. Хасково, 

както и взаимоотношенията в училищния колектив 

на основание на ЗПУО 
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Глава седемнадесета 

НАСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 166. (чл. 306 от ЗПУО)  (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за 
подпомагане дейността на образователната институция. 

(2) Към училището може да се създава само едно настоятелство. 

(3) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по 

реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на 

ЗПУО, на устава или на учредителния си акт. 

Чл. 167. (чл. 307 от ЗПУО)  (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на 
училището или на родители, учители или общественици. 

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата 

за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на 

юридически лица. 

Чл. 168. (чл. 308 от ЗПУО)  (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на 

настоятелите. 

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 

години. 

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател. 

Чл. 169. (чл. 309 от ЗПУО) За постигане на целите си настоятелствата: 

1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 

училището и контролират целесъобразното им разходване; 

2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

училището; 

3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и 

при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от 

училището; 

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за 
заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците; 

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

6. организират обществеността за подпомагане на училището; 

7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 
предучилищното и училищното образование. 

 

Глава двадесета 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно. 

§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на 
училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в 

училището с правилника. 

§ 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват 

правилника. 


