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Настоящият  статут е приет на заседание на  Педагогическия съвет, 

проведено на  14.12.2017г. /Протокол № 2 /, актуализиран е на 

заседание на Педагогическия съвет, проведено на 27.06.2018 г. 

 



 
 І. Цели: 

 

 издигане авторитета на училището; 

 повишаване на качеството на образователния процес и създаване на 

позитивна училищна среда; 

  мотивиране и стимулиране на ученици, учители и родители за участие 

в различни училищни, извънкласни дейности, както и  в областни и 

национални олимпиади, състезания и конкурси  

  

ІІ. Задачи: 

 стимулиране и развитие на заложбите на учениците и създаване на 

условия за развитие на талантливите ученици; 

 развитие на партньорството с родителската общност 

 непрекъснато професионално усъвършенстване на учителския състав. 

 

 

 ІІІ.   Дейности за поощряване и награждаване на учениците: 

 

      1. Похвали: 

     1.1.Устна похвала от директор, зам. директора или учител пред класа,  

пред училищния колектив или в дирекцията и публикуване на снимка на 

фейсбукстраницата на училището. 

      1.2. Публикуване на снимки от проведена  екипна, партньорска,  творческа 

или иновативна дейност на фейсбукстраницата или на сайта на училището.  

      1.3. Похвален лист до родителя за показана висока степен на 

възпитаност и личностно израстване  на ученика.  

Избират се от ПС по предложение на класните ръководители в края на първия 

учебен срок. Поднасят се тържествено пред гости, родители и ученици на 

тържествения спектакъл, посветен на Патрона на училището. Подписват  се 

от директора след вписването им в книгата за  и похвални листове и почетни 

плакети 

Стъпки за избор: 

 Обсъждане и мотивиране на предложения за похвален лист от 

учениците във всеки клас съвместно с класния ръководител. 

 Обсъждане на постъпилите предложения от класния ръководител с 

родителските тройки. 



 Предложения за решения на ПС. 

 

Критерии за номиниране: 

 Личностно израстване - ученикът поема отговорност за собствените си 

постъпки и действия, за това, което прави и говори. 

 Изслушва и уважава мнението на всеки. 

 Любезен и учтив, уважава всички и не говори лоши неща за другите. 

 Опазва училищното имущество. 

 Активно участва в работата на класа и на училището. 

 Помага на другите и умее да работи в екип със съучениците си. 

 Родителят е отговорен партньор във възпитанието на детето си и 

отворен към решаването на проблемите и предизвикателствата в 

училище. 

 

     2.Грамоти 
     2. 1. По повод  участие в ученически състезания и конкурси на училищно 

ниво –  учениците за грамотите се предлагат в писмен вид от ръководителя 

/учителя/ на състезанието или конкурса до директора. Подписват се от 

директора и съответния учител. Не се вписват в книгата за грамоти  

      2. 2. По повод приключване на учебната година: 

      Критерии за номиниране: 

      По отношение на един или няколко от критериите: 

 отличен годишен успех през оценяваната година; 

 индивидуален принос и активно участие в живота на класа или /и на 

училището; 

 посещение на училище без нито едно отсъствие /уважително и 

неуважително/ през учебната година; 

      Грамотите се определят  и подписват от  класния ръководител и 

директора, след вписването им в книга за грамоти с поредни  номера и дата. 

      2.3. По повод  успешно проявена екипна работа на класа или групата – 

Екип  на годината 

      2.4.  За проявено  родолюбие и отговорност в образователния процес  

- грамота „ Полковник Борис Дрангов“, съпроводена с парична стипендия. 

      Връчва се в края на учебната година на завършващи основна степен на 

образование по  писмено предложение на класните ръководители на VІІ клас 

до директора. Вписва се в книгата за грамоти.  Окончателният избор на 

учениците се извършва  от класните ръководители, съвместно с директора на 

училището по следните критерии:  

 номинация ученик на годината – 5-10 т. 

 отличен успех – 4-6 т. 



 активност, инициативност и участие в дейности на училището, 

свързани с патриотична изява, патронен празник – 4-10 т. 

 участие в състезания, конкурси и олимпиади – 2-5 т. 

 разработване и участие във вътрешноучилищни проекти- 3-5 т. 

 участие в обществения, културен живот и благотворителни акции-1 - 3 т. 

 познаване на основни  факти от живота на полк. Борис Дрангов- 5 -11 т. 

   Срок за мотивирано предложение от класните ръководители за наградата  

- на заседанието на ПС през м. април 

   3. Диплом с почетна значка: 

      Връчва се тържествено в края на учебната година по повод завършване на 

начален етап и на основна степен на образование по писмено предложение на 

класните ръководители на ІV и на VІІ класове до директора. Вписва се с 

пореден номер в книгата за диплом с почетна значка.   

        Критерии за номиниране: 

 лоялност и стремеж за издигане престижа на училището; 

 отличен успех през годините; 

 получени награди през годините в училище от състезания, конкурси и 

олимпиади; 

 участия в инициативи на ученическия съвет   на училището и/или 

активна позиция при решаването на възникнали проблеми и 

предизвикателства в училище;  

 личностно израстване 

        4. Почетен плакет „Ученик на годината“. 

        Избира се от директора, съвместно с учителите, които преподават в VІІ 

клас и  се връчва  на ученици, които завършват основна степен на 

образование, по изключение  и от други класове. Вписва се в книгата за 

похвални листове и почетни плакети – раздел ІІ.  

        Критерии за номиниране: 

 лидерски качества, с които са пример през годините  за издигане на 

Доброто и на Смелостта като висши човешки добродетели; 

 принос за издигане и популяризиране престижа на училището чрез 

активността  и таланта си; 

 личностно израстване; отличен или много добър успех; 

      5. Грамоти от Общински съвет, гр. Златоград 

Процедура: От директора на училището до Общински съвет, гр. Златоград 

по мотивирано предложение през м. април от класен ръководител за 

постигнати успехи  в олимпиади, конкурси и състезания на областно или 

национално  ниво.  



 

 

      ІV. Дейности за поощряване и награждаване на педагогическите 

специалисти 

      1.Похвала: устна похвала от директора  пред колегията или на заседание 

на ПС за качествено и активно участие в семинарни теми и дискусии и/или 

иновативни дейности в образователния процес.   

      2.Грамота: Предложение на директора до Общински съвет за 

награждаване с грамота по повод 24 май – Денят на славянската писменост и 

на българската просвета и култура, за принос през учебната година в 

повишаване качеството на образователния процес в училището. 

      3.Диплом с почетна значка -  изборът и номинацията е право  на 

директора на училището. Връчва се на тържественото завършване на  

учениците от начален етап и на тържественото завършване на учениците  от 

прогимназиален етап. Вписва се с пореден номер и дата в книгата за диплом 

с почетна значка.  

       Критерии за номиниране: 

 по предложение на директора въз основа на следните критерии; 

 лоялност и стремеж за издигане престижа на училището; 

 иновативност и активност при изпълнение на задълженията си в РГ, в 

МО, комисии и екипи при реализиране на училищни извънкласни 

дейности; 

 висок успех на НВО;  

 получени награди от негови ученици през годините в училище от 

състезания, конкурси и олимпиади;  

 колегиална позиция при решаването на възникнали проблеми и 

предизвикателства в училище. 

      4.  Почетен плакет „Учител на годината“ – изборът и номинацията е 

право  на директора на училището. Връчва се на тържественото завършване 

на  учениците от начален етап и на тържественото завършване на учениците  

от прогимназиален етап.   

       Критерии за номиниране: 

 лидерски качества, с които е пример през годината  за издигане на 

Доброто и на Смелостта като висши човешки добродетели; 

 принос за издигане и популяризиране престижа на училището чрез 

активността  и новаторския си  дух; 

 високи постижения и възпитаност на учениците му; 



       5. Почетен плакет „Екип на годината“. - изборът и номинацията е 

право  на директора на училището. Връчва се на тържественото завършване 

на  учениците от начален етап и на тържественото завършване на учениците  

от прогимназиален етап. Вписва се в книгата за похвални листове и почетни 

плакети – раздел ІІ 

       Критерии за номиниране: 

 стабилност и колегиалност в екипната работа; 

 интерактивност и иновативативност при изпълнение и решения на 

текущи задачи и дейности в образователния процес; 

 творческо, отговорно и самостоятелно провеждане на планирани 

дейности; 

 висока степен на партньоство  с родители и обществени организации 

и институции.  

 

      V. Дейности за поощряване и награждаване на родители и партньори 

 

      1.Благодарствено писмо – връчва се по инициатива на учител, настоятел 

и директор по повод партньорство, сътрудничество, дарителство и други 

дейности, подкрепящи  образователния процес на учениците в училище  

      2. Похвален лист – виж раздел ІІІ, т.1.3. 

      3. Диплом с почетна значка - изборът и номинацията е право  на 

директора на училището след съвещаване с учители или родители. Връчва се 

на тържественото завършване на  учениците от начален етап и на 

тържественото завършване на учениците  от прогимназиален етап. Вписва се 

с пореден номер и дата в книгата за диплом с почетна значка. 

     Критерии за номиниране: 

 трайна подкрепа чрез разнообразни дейности на образователния 

процес в отделни класове и групи; 

 високи постижения в извънкласната дейност на неговия ученик, 

постигнати с негова ангажираност и подкрепа при подготовката му.  

  

       4.  Почетен плакет „Родител на годината“ изборът и номинацията е 

право  на директора на училището след съвещаване учители или родители. 

Връчва се на тържественото завършване на  учениците от начален етап и на 

тържественото завършване на учениците  от прогимназиален етап. Вписва се 

в книгата за похвални листове и почетни плакети – раздел ІІ    

       Критерии за номиниране: 



 системна и трайна подкрепа чрез разнообразни дейности на 

образователния процес в отделни класове, групи и училищни 

дейности и проекти; 

 активност при извършване на дарителски и благотворителни 

инициативи, подкрепящи МТБ на училището и  подпомагане 

социализацията на ученици в риск и др.; 

 висока възпитаност на неговия /те/ ученик /ци/; 

 дейности, които допринасят за издигане и популяризиране авторитета 

на училището; 

 активно участие в инициативите на Училищното настоятелство или на 

Обществения съвет. 

      VІ. Материални награди – в зависимост от възможностите на 

училището, по инициатива на директора или на дарител всяка  от 

горепосочените морални награди и поощрения могат да бъдат придружени и 

с материална награда. 

 

 

  

 

 

 
 


