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за вътрешния трудов ред в  
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  //EEмм..  ААннддоонноовв//    
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І. РАБОТНО ВРЕМЕ 

 

   1. Учителят идва в училище 10 минути преди започване на занятията. 

Дежурните учители трябва да са в училище 20 минути преди започване на 

учебните занятия. 

Работно време на учители ЦДО от 11.00ч. до 17.00ч. 

Дежурните учители през коледната и великденска ваканция се 

определят при доказана необходимост от директор. През ваканциите 

учителите и възпитателите работят от 08.00ч. до 12.30ч. и от 14.00ч. до 17.30ч. 

и се разписват в присъствена книга сутрин и след обяд. 

2. Работното време на ЗАС, библиотекар, счетоводител, касиер-домакин 

и огняр  е от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., а работник 

поддръжка  от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00  ч. 

3. При отсъствие на портиера дежурството на главния вход се 

осъществява задължително по следния график, като всички външни лица се 

вписват в специална книга в портиерната: 

- от 07.30 ч. до 08.30 ч. – чистачката от І етаж 

- от 08.30 ч. до 09.30 ч. – чистачката от ІІ етаж 

- от 09.30 ч. до 10.30 ч. – чистачката от ІІІ етаж 

- от 11.00 ч. до 11.30 ч. – чистачката на физкултурния салон 

- от 11.30 ч. до 12.30 ч. – чистачката от ІV етаж 

- от 12.30 ч. до 13.30 ч. – огняра / Петър Матеев/ 

- от 13.30 ч. до 14.30 ч. – библиотекарката 

- от 14.30 ч. до 15.30 ч. – дърводелеца / Георги Чобанов/ 

- от 15.30 ч. до 16.00 ч. – чистачката ІІ смяна от І-ІІІ етаж 

- от 16.00 ч. до 16.30 ч. – чистачката ІІ смяна от ІІ-ІV етаж 

4. Огняр – от 05.00 ч. до 10.00 ч. и от 12.00 ч. до 15.00 ч.  

5. Чистачки І-ва смяна – от 07.00 ч. до 15.00 ч.  

           почивка  от 09.30ч. до 10.00ч. без напускане на сградата. 

6. Чистачки ІІ-ра смяна – от 11.00 ч. до 19.00 ч. 

           почивка от 15.30 ч. до 16.00 ч. без напускане на сградата 

7. Работното време на помощния персонал /без чистачките/ важи за 

целогодишния период. 

8. По време на ваканции чистачките работят на една смяна от 08.00 ч. до 

16.00 ч., с почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч. Всеки ден по график определен от 

директора, от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч. работи дежурна 

чистачка. 

9. Работно време на директора и зам. директора: 

Директор: всеки ден от 08.00 ч. до 12.00 ч.  

                                 и от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

Зам. директора по УД: от 08.00 ч. до 12.00 ч.   

                                               и от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

10. Работно време на педагогическия съветник от 08.00 ч. до 14.00 ч. 

11. Входа към стола ще бъде отворен от 07.30 ч. до 14.00 ч. – отговаря 

дежурния възпитател и охраната. 
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II. ОТПУСКИ 

 

 1. Платеният годишен отпуск се разрешава от директора на 

служителите наведнъж или на части, като се съобразява с нормалното 

осъществяване на дейността на училището.  

2. Контролът за спазване на реда за ползване на платения годишен 

отпуск се възлага на зам. директора по учебната дейност.  

3. Педагогическия персонал, работниците и служителите ползват 

неплатен отпуск само с писмено разрешение от страна на работодателя при 

неотложна необходимост. 

 

ІІI. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Чистачките са длъжни да стоят на етажите, които почистват през 

целия работен ден, особено в интервала – 5 минути преди да бие звънеца за 

междучасие и 10 мин. след биене на звънеца за час. 

Училищния двор се почиства всеки ден от І-ва смяна от 11.00 ч. до 12.00 ч. 

2. Забранява се тютюнопушенето в училищната сграда и в училищния 

двор. 

3. Учителите дават дежурства през междучасията по график определен 

от ръководството 

4. Чистачките и дежурните учители в коридора следят за реда в него и 

през голямото междучасие и канят учениците да излязат навън. Дежурните 

учители на стълбищата отговарят за безопасното движение на учениците по 

тях и следят за опазване на МТБ. 

5. Учители ЦДО изпращат учениците от селата в 16.30 ч. 

6. Хранилищата към кабинетите по физика, химия, биология, 

информатика, география да се използват само по предназначение – 

съхраняване на консумативни материали, помощни средства и друго 

необходимо за учебната работа. Същите да бъдат заключени към коридорите. 

7. Отсъствието от работа по здравословни причини или други спешни 

причини, учителите и работниците са длъжни своевременно да уведомят 

ръководството на училището и да представят болничните листи до 2 /два / дни 

от началото на отсъствието. Училището осигурява заместващ преподавател от 

банката кадри. 

8. Учителите и служителите са длъжни съответно да си изпълняват 

своите задължения съгласно изискванията на длъжностната им 

характеристика, училищният правилник и правилника за вътрешния ред в СУ 

”Ст. Караджа”. За виновно неизпълнение на своите професионални задачи и 

нарушаване на трудовата дисциплина учители и служители носят отговорност 

и се наказват съгласно кодекса на труда. 

9. В началото на учебната година комисията за осигуряване на 

безопасни условия на труда прави преглед на състоянието на кабинетите и 

съставя протокол, който предава на директора. Учителите са длъжни да 
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полагат необходимите усилия за опазване на поверения им кабинет. 

Отговорност за кабинета носят  и учителите и възпитателите, които провеждат 

часове в него, както и чистачките, отговарящи за етажа, на който се намира 

кабинетът. 

10. Материално отговорните работници, учители и служители в 

училището при прекратяване на трудовия договор или уволнение предават на 

касиер-домакина на СУ ”Ст. Караджа” с протокол водещото им се на отчет 

имущество. По преценка на директора в комисията по предаването може да се 

включи и представител на финансиращия орган. 

 

 

 

Съгласувал:……………….     

                      /М. Амирова/                             Директор:…………………. 

                                                                                            /Ем. Андонов/  

          

 

  


