
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г.  

за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти 

Издадена от министъра на образованието и науката, oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в 

сила от 2.08.2019 г. 

 
Чл. 7. (1) Длъжността "главен учител" освен функциите по чл. 5, ал. 1 включва и 

допълнителни 
функции: 

1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната 

квалификация; 
2. анализиране на институционалните квалификационни дейности; 

3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри 

педагогически практики, 
включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от децата 

и учениците; 

4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището; 
5. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е 

определен за 
наставник; 

6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши учител"; 

7. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и 
авторски програмни 

системи. 
Чл. 5. (1) Длъжността "учител" включва следните функции: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху 

придобиване на 
ключови компетентности от децата и учениците; 

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно 

индивидуалните потребности 
на децата и учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 

4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови 
компетентности; 

5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на 

децата и учениците; 
6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 

пълноценно 
включване в образователната и социалната среда; 

7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани 
страни; 

8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни 

изпити, 



задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация и/или 
придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква 

такава; 

9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на 
учениците по съответния 

учебен предмет или модул; 
10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 

12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 

институцията; 

14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на 
организираните 

допълнителни дейности или занимания по интереси; 
15. водене и съхраняване на задължителните документи; 

16. провеждане на консултации с ученици и родители; 

17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество 
и взаимопомощ; 

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на 

предучилищното и училищното 
образование. 


