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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите правила уреждат материята относно символите, знаците и
почетните звания на СУ „Васил Левски” - Русе, както и условията и критериите за
присъждане на почетните знаци и звания.

ГЛАВА ВТОРА
СИМВОЛИ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - РУСЕ
Чл. 2. Символи на СУ „Васил Левски ”са:
1. Знаме на училището.
2. Емблема на училището.
3. Химн на училището.
4. Ученическа униформа.
Чл. 3. /1/ Знамето на СУ „Васил Левски” се изработва от червен копринен плат в
правоъгълна форма и златни ресни. От едната страна, в центъра отчетливо е изобразен
портретът на патрона на училището – Васил Левски, с лавров венец под него и надпис над
портрета: „Средно училище „Васил Левски ”.
/2/ Знамето е с размери 80/138 см.
/3/ Знамето може да се изработва в различни размери, в зависимост от мястото на
поставянето или условията при носенето му, след писмено разрешение на Директора на
СУ „Васил Левски ”.
/4/ Използването и тиражирането на варианти на знамето по начин, който уронва
престижа на СУ „Васил Левски ”, се санкционира по смисъла на чл. 164 от Правилника за
дейността на училището.
/5/ Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на СУ „Васил
Левски ” за политически, религиозни и националистически послания.
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/6/ Знамето на СУ „Васил Левски ” е йерархично подчинено по смисъл и значение на
знамето на Община Русе и националното знаме на Република България.
/7/ Знамето присъства като символ при следните случаи:
1.

Национален и официални празници.

2.

Празник на СУ „Васил Левски ”.

3.

Откриване на учебната година.

4.

24 май – ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.

5.

Връчване на дипломите на зрелостниците.

Чл. 4. /1/ Емблемата на СУ „Васил Левски ” символизира стремежа към покоряване
на върхове чрез знание и изобразява българското знаме, разтворена книга и лъвче.
/2/ Емблемата присъства като елемент от училищната униформа на СУ „Васил Левски
”.
Чл. 5 /1/ Химнът на СУ „Васил Левски ” е приет през 2007 год. по повод празника на
училището.
/2/ Химнът звучи на официални тържества в СУ „Васил Левски ”, при откриване и
закриване на учебната година.
Чл. 6 /1/ Ученическите униформи са въведени през учебната 2009/2010 година, след
спечелен проект по национална програма на МОН по модул “Ритуализация на
училищния живот”
/2/. Ученическата униформа включва (за учениците от I до XII клас):
•

Тъмносиня тениска с емблемата на училището;

•

риза на сини и червени райета с дълъг ръкав, с емблемата на училището;

•

тъмносин суитшърт със светлосини ръкави, с емблемата на училището;
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ГЛАВА ТРЕТА
ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ ”
Чл. 7. /1/ Почетни знаци на СУ „Васил Левски ” са:
1. Летописна книга на СУ „Васил Левски ”.
2. Грамота на СУ „Васил Левски ”.
3. Благодарствено писмо на СУ „Васил Левски ”
Чл. 8 /1/ Летописната книга на СУ „Васил Левски ” отразява хронологично историята
на училището и отбелязва значимите приноси на български и чуждестранни граждани за
развитието му.
/2/ Летописната книга на СУ „Васил Левски ” е прошнурована, прономерована и
подпечатана с печата на училището. На предната корица се изобразява надпис „Летописна
книга на Средно училище „Васил Левски”. След изписване на поредния том се изработва
следващ, на който се изписва „Том №…”. На титулната страница се записва: „Започната на
……….; приключена на:……..”
/3/ Право на вписване в летописната книга имат:
1.

Удостоените със званието „Почетен възпитаник на СУ „Васил Левски ”

2.
Видни държавни, обществени и стопански дейци, чиято дейност е свързана с
издигане престижа на училището.
/4/ При вписване в Летописната книга, съгласно заповед на Директора на СУ „Васил
Левски ”, се посочват освен трите имена, мотивите, поводът и основанията за това.
/5/
Летописната книга се съхранява от Директора на училището или от
упълномощено от него лице.
Чл. 9 /1/ Грамотата на СУ „Васил Левски ” е луксозен лист (формат А4) с правоъгълна
форма и художествено оформено изображение на сградата и емблемата на училището.
/2/ Грамота се присъжда на ученици с принос за издигане престижа на училището; на
отличници при завършване на съответната степен на образование, на дарители и граждани
със заслуги към училището и др.
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/3/ В грамотата се отбелязват трите имена на удостоения и повода или заслугите, за
които му се присъжда.
/4/ Удостояването с грамота става със заповед на Директора на СУ „Васил Левски ”.
/5/ Удостояването с грамота могат да правят:
1. Директорът на СУ „Васил Левски” - Русе.
2. Заместник-директорите.
3. Учителите.
4. Класните ръководители/Педагогически съветник/Училищен психолог
5. Представители на Ученическия парламент.
/6/ Удостояването с грамота на СУ „Васил Левски ” става с решение на Педагогическия
съвет, прието с обикновено мнозинство.
Чл. 10. /1/ Благодарствено писмо на СУ „Васил Левски“ – Русе се връчва на родителите
на ученици в следните случаи:
1. изявени постъпки на учениците, изразяващи се в оказване на помощ към
съучениците, намиране на пари и други вещи и връщането им;
2. показване на съпричастност към проблемите на класа, училището и неговите
ценности.
/2/ Благодарственото писмо се връчва по предложение на учител или класен
ръководител.
/3/ Благодарственото писмо се връчва на родителите от:
1. Директора на училището;
2. Заместник-директорите;
3. Класните ръководители;
4. Други педагогически специалисти.
/4/ Връчването на благодарственото писмо се отразява в сайта на училището.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ
Чл. 11. /1/ Удостояването със звание „Почетен възпитаник на СУ „Васил Левски ” става
с решение на Педагогическия съвет, прието с обикновено мнозинство.
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/2/ За почетни възпитаници на
български и чуждестранни граждани:

СУ „Васил Левски” - Русе могат да се предлагат

1. Възпитаници на училището със значим принос в развитието на училището.
2.
отличия.

Възпитаници, които са носители на високи държавни и международни

3.

Възпитаници, чиито дарения са с непреходна стойност за СУ „Васил Левски” -

Русе.
4. Възпитаници с изключителни успехи в международни изяви.
5. Възпитаници, проявили героизъм в екстремни ситуации.
6. Възпитаници с други успехи от особена обществена значимост.
/3/ Предложението по чл. 10 ал. /2/ се придружава от подробни мотиви и кратка
биографична справка. Могат да се прилагат копия от дипломи, свидетелства и др.
/5/ След прието от Педагогическия съвет решение за удостояване със званието
„Почетен възпитаник на СУ „Васил Левски” - Русе”:
1.

На удостоения се изпраща копие от решението, както и покана за връчване на

присъденото звание, която съдържа дата, час и място на провеждане на ритуала.
2. Данните на удостоения, адрес, номер и дата на връчване се вписват в специален
регистър, който се съхранява от Директора на училището или от упълномощено от него
лице.
/6/ На удостоените със званието „Почетен възпитаник на СУ „Васил Левски” - Русе” се
издава удостоверение по

специално

изготвен образец, което

съдържа следните

задължителни реквизити: пореден номер, номер на решението на Педагогически съвет,
повод за удостояването.
/7/ Удостоверението се подписва от Директора на училището и се подпечатва с печата
на училището.
/8/ Удостоените със званието „Почетен възпитаник на СУ „Васил Левски” - Русе” се
вписват в Почетната книга при спазване на чл. 8 ал. 4 от настоящите правила.
/9/ Тържественото обявяване и връчване на удостоверението се извършва на 24 май
или на патронния празник на училището.
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ГЛАВА ПЕТА
ДРУГИ НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИ
Чл. 12. Излъчване за наградата на кмета „Отличник на града“ – за изключителни
постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади
и конкурси;
Чл. 13. Връчване на материални награди – на ученици, класирани на призови места
(до ІІІ-то място) на национални кръгове на олимпиади, без наложени наказания;
Чл. 14. Включване в ученическия парламент - ученици с доказано лидерство и
позиции в ученическите екипи, предприемачи;
Чл. 15. Включване в знаменната група на ученици - за изяви в учебната и
спортната дейност, без наложени наказания;
Чл. 16. Предложение до МОН за връчване на национална диплома - за пълни
отличници при завършване на средно образование и за значими постижения в
областта на спорта, изкуството, науката, техниката и културата;
Чл. 17. Предложение до МОН за присъждане на звание „Лауреат“ - на завършили
средно образование ученици за получена оценка отличен 6.00 на национален кръг на
олимпиада;

ГЛАВА ШЕСТА
НАГРАДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Чл. 18. /1/ За поощряване работата на педагогическите специалисти в СУ „В. Левски“ –
Русе се връчват отличия и награди.
/2/ Наградите са:
1.

Грамота за постижения в учебната работа;

2.

Грамота и еднократна парична награда в размер на 50 лв.;

3.

Грамота и парична награда в размер на 100 лв.
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Чл. 19. /1/ Наградите се връчват на педагогически специалисти, които:
1. Вземат активно участие в реализиране и укрепване политиката на училището – участват
в разработката и периодичната актуализация на учебната и училищна документация,
представляват институцията на общински, национални и международни мероприятия,
участват активно в реализирането на училищния, държавния и допълнителен планприем, допринасят в значителна степен за постигане на планираните в стратегията на
училището цели и задачи;
2. Постигат доказани резултати с децата и учениците в образователния процес – чрез
документи, доказващи добри практики, участия в изследователска дейност, в програми
и проекти, чрез резултати на учениците, доказващи и/или отразяващи индивидуалния
им напредък;
3. Участват динамично в професионални изяви – лични и на децата и учениците –
дипломи, призове, грамоти, награди, благодарствени писма, референции и др.;
4. Се усъвършенстват професионално и израстват кариерно – резултати от педагогическа
и методическа дейност, разработки на планове от проведени открити педагогически
ситуации или уроци, участия в разработването на учебни програми, материали от
участия в конференции, конкурси и семинари – реферати, научни разработки, доклади,
статии, есета, научноизследователска дейност.
/2/ Наградите се връчват от директора на училището, след обсъждане на
постиженията на педагогическите специалисти с ръководството, главните учители и
главния счетоводител.
/3/ Наградите се връчват на професионалния празник на учителя – 06.10. или на 24.05.
ГЛАВА СЕДМА
РИТУАЛИ
І. 15.09 – Откриване на новата учебна година.
Учениците са строени в двора на училището. Следва ритуал за посрещане на
училищното знаме. Знаменосецът и асистентките застават с лице пред строя. Под звуците
на Химна на Р България се издига националният флаг от изявен ученик. След издигането
на националния флаг звучи Химнът на СУ „Васил Левски” - Русе. Директорът поздравява
Правила за символите, знаците, почетните звания и ритуалите
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учители, ученици и гости с откриването на учебната година. Извършва се водосвет от
свещеник. Следват приветствени думи от родител на първокласник. Тържеството
продължава с рецитал, подготвен и осъществен от учители и ученици.
След изпращането на училищното знаме бие училищният звънец. Директорът и
заместник-директорите въвеждат първокласниците в училищната сграда. На входа всички
са посрещнати със здравец и с хляб и сол. За късмет и успешна учебна година се плисва
менче с вода.
II. м. май – Тържествено изпращане на дванадесетокласниците
През шпалир от ученици дванадесетокласниците излизат

за последен път от

училище. Ритуалът за приемане и предаване на училищното знаме е важен знак за
приемствеността между випуските. Новата знаменна група приема символа на училището
от стария знаменосец, като се заклева да съхрани и продължи традициите на СУ „Васил
Левски”.
Завършващ дванадесетокласник от името на випуска отправя благодарност към
ръководството и преподавателите и връчва символичния ключ от СУ ”Васил Левски” на
Директора.

Директорът

приема

ключа,

поздравява

абитуриентите

с

успешното

завършване и им пожелава бъдещи успехи. Зрелостниците се прощават с родното
училище, като всеки клас подготвя оригинален начин да изрази емоциите при сбогуването
. Момчетата и момичетата се разделят с учителите си и им благодарят за
професионализма и човечността.
В края на вълнуващото изпращане Директорът повежда под венец от цветя
зрелостниците към новите върхове, които предстои да покорят. Извива се българско хоро,
на което се хващат всички – от най-малките до най-големите ученици.
IІІ. 24.05 - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура
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Двата входа на училището са украсени с венци от свежи цветя. На централно място е
окачен портретът на Кирил и Методий. Звучи музика преди началото на празника.
Тържествената част започва с националния химн. Следва ритуал за вдигане на
националното знаме от изявен ученик. Внася се знамето на училището.
Ученици от СУ „Васил Левски” - Русе изпълняват музикално-поетичен рецитал,
посветен на словото, на създателите на писмеността, на учителите и училището.
Директорът поздравява всички присъстващи с Деня на славянската писменост.
Следва приветствие от представител на местното общинско ръководство.
От името на училищното ръководство Директорът връчва грамоти на изявени
ученици в областта на образованието, спорта, изкуствата. Първокласниците получават
свидетелствата си за завършен първи клас, връчени от Директора.
Тържеството, посветено на Деня на славянската писменост, завършва с изпращане на
училищното знаме.
ІV. м. юни - Ритуал за връчване на дипломите на зрелостниците от СУ „Васил
Левски” – Русе.
Място на провеждане на ритуала – централният вход на училището. Сцената е
празнично украсена – трикольорът и знамето на училището са на трибуната, в дъното са
подредени столове. Завършващите ученици са подредени по класове, облечени в тоги и с
шапки на главите. В тоги и шапки е облечено и ръководството на училището.
Звучи националният химн на Р България и след него се внася училищното знаме.
Двама зрелостници поднасят венец пред паметника на Васил Левски. Следва музикално –
поетичен рецитал или друга форма, която са избрали организаторите.
Директорът поздравява зрелостниците, учителите и гостите. Един по един
зрелостниците се качват на сцената и Директорът или поканен гост им връчва дипломите
за завършено средно образование. (Дипломите са връчват подредени по успех). Учениците
Правила за символите, знаците, почетните звания и ритуалите

Средно училище „Васил Левски” гр. Русе

11

се подписват в Регистрационната книга за завършена степен на образование. След това
дванадесетокласниците се връщат по местата си. Церемонията се повтаря до връчването на
дипломите на всички завършващи.
Отличник на випуска благодари от името на всички ученици. Дава се дума за
приветствие на други личности, имащи принос за престижа на училището.
Знамената се изпращат и ритуалът за връчване на Дипломите за завършено средно
образование приключва с химна на училището.
V. 19.02. - Патронен празник на СУ „Васил Левски” - Русе
Провежда се на 19. февруари, като месец преди това учениците имат спортни и
културни изяви.
19. февруари се отбелязва с рецитал, посветен на годишнината от смъртта на
Апостола. Преди това могат да бъдат открити изложби от живота на училището;
ученическо творчество; провеждат се конференции с участието на учители, ученици и
гости. Изготвя се Алманах или Юбилеен вестник.
Денят на Апостола се отбелязва в аулата на училището. В началото звучи химнът на
Р България и се посреща знамето на СУ „Васил Левски” – Русе.
Директорът произнася слово по повод годишнината от обесването на Левски и
свещеник извършва панихида за загиналия за свободата на България .
След официалната част следва рецитал, изготвен от учители и ученици, посветен на
великия и единствен син на България – Васил Левски .
VI. м. май - Благотворителен концерт на училището
Концертът се провежда в зала „Канев център“ на Русенския университет. Събитието се
осъществява с любезното съдействие на учители, родители и ученици, които, закупувайки билети
за концерта, стават част от благородната мисия. Една седмица преди провеждането му се подготвят
покани за родителите на всички ученици. Цената на поканата е 3 лв. Концертът се открива от
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директора, който поздравява учениците за техните постижения. Следва музикално-сценична
програма.
Каузи:
1.

Набиране на средства за фонд "Награди за отличници и изявили се през годината

ученици“;
2.

Осигуряване средства за нуждаещи се от финансова помощ ученици;

3.

Поддържане на материалната база на училището и озеленяване на дворните

пространства.
VІI. м. Април – Бункасай – празник на японската култура
Празникът се провежда в зала „Канев център“ на Русенския университет. На празнично
украсената сцена, учениците от първи до дванадесети клас, изучаващи японски език, представят
песни, танци и традиции, свързани с Япония.
Във фоайето на Канев център учениците подреждат изложба от предмети, изработени от тях,
свързани с традиционни японски празници и символи. Всеки от гостите може да получи
посвещение, стих, послание или името си, написано по правилата на японската калиграфия.

VІІI. м. Февруари – Китайска Нова година
Празничната програма традиционно се организира в зала „Канев център“ на Русенския
университет, със съдействието на Институт „Конфуций“ – В. Търново. Учителите по китайски език
и учениците, подготвят песни, танци, рецитали, китайски бойни изкуства, ревю на китайски
традиционни дрехи, танц на дракона, чайна церемония, китайски шах, изпълнение на Ушу, както и
изложба на китайски традиционни изкуства . В края на празничната програма се раздават
сертификати за владеене на китайски език на учениците, придобили нива по езика - HSK2 и HSK3.

IX. м. Май – Китайска работилничка
Мероприятието се провежда в центъра на града пред сградата на общината. Целта е да могат
всички русенци да се докоснат до Китай и китайския език, както и да се популяризира изучаването
му. Участват всички ученици изучаващи езика, като дават възможност на всички минувачи и
присъстващи сами да изрежат фигурка от хартия, да изплетат китайски възел, да участват в игри с
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пръчки за хранене, да се преоблекат в китайски традиционни дрехи, да си направят временна
татуировка с къна, както и да видят Тайчи в изпълнение на наши ученици.

ГЛАВА ОСМА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите правила са разработени в съответствие с чл. 16 от Наредба № 13/21.09.2016 год.
на МОН за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование.

§2. Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 3 от 25.10.2017г.

ГАЛИН ГАНЧЕВ
Директор на
СУ „В. Левски“
Русе
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