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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящите правила уреждат материята относно символите, знаците и 

почетните звания на ПГСС „К. А. Тимирязев“, както и условията и критериите за 

присъждане на почетните знаци и звания. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СИМВОЛИ НА ПГСС „К. А. ТИМИРЯЗЕВ“ - ГР. ДВЕ МОГИЛИ 

Чл. 2. Символи на ПГСС „К. А. Тимирязев“са: 

1. Патрон на училището 

2. Знаме на училището. 

3. Емблема на училището. 

4. Мото на училището 

5. Фирмена бланка 

Чл. 3 Патрон на училището /1/ Патрон на училището е видният  руски 

естествоизпитател и физиолог – Климент Аркадиевич Тимирязев 

Чл. 4. /1/ Знамето на ПГСС „К. А. Тимирязев“ се 

изработва от червен копринен плат в правоъгълна форма 

и златни ресни.  

  /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 ПГСС „К. А. Тимирязев“. 

/4/ Изборът на знаменните групи се извършва при спазване на следните правила: 

-за националното знаме на Република България – издига се от изявен ученик с високи 

постижения в учебната и/или извънучебната дейност, под звуците на химна на Република 

България 

-за знамето на училището – в състава на знаменната група влизат ученици с високи 

постижения в учебната и/или извънучебната дейност без наложени наказания и отлично 

поведение. 

-смяната на знаменната група за знамето на училището става в края на учебната година 

учениците, участващи в знаменните групи, се избират на заседание на УС  

/5/ Знаменните групи имат следната униформа: 

-За момичета: черна пола, бяла риза или блуза с къс или дълъг ръкав от непрозрачна 

материя, черни обувки, трикольорна лента. 

-За момчета: черен панталон, бяла риза или блуза с къс или дълъг ръкав, черни обувки, 

трикольорна лента. 

/6/ Ритуали по посрещане на знамената: мястото на провеждане на ритуалите  - в 

зависимост от сценария на тържеството. националният флаг се издига под звуците на 

химна на Република България; знамето на училището се посреща в съпровод на подходяща 

маршова музика; 
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/7/ Знамето на ПГСС „К. А. Тимирязев“ е йерархично подчинено по смисъл и значение на 

знамето на Община Две могили и националното знаме на Република България. 

   /8/ Знамето присъства като символ при следните случаи: 

1. Национален и официални празници. 

2. Празник на ПГСС „К. А. Тимирязев“. 

3. Откриване на учебната година. 

4. 24 май – ден на славянската писменост, на българската просвета и култура. 

5. Връчване на дипломите на зрелостниците. 

/8/ Използването и тиражирането на варианти на знамето по начин, който уронва 

престижа на ПГСС „К. А. Тимирязев“, се санкционира по смисъла на чл. 164 от Правилника 

за дейността на училището. 

/9/ Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на ПГСС „К. А. 

Тимирязев“ за политически, религиозни и националистически послания. 

 

Чл. 5. /1/ Емблемата на ПГСС „К. А. Тимирязев“ символизира 

приемствеността в развитието на училището  и съпричастността на 

училищната общност  към развитието на селското стопанство 
 

 

 

 

/2/ Използването и тиражирането на варианти на емблемата по начин, който уронва 

престижа на ПГСС „К. А. Тимирязев“, се санкционира по смисъла на чл. 164 от 

Правилника за дейността на училището. 

/3/ Забранява се използването на тиражирани варианти на емблемата на ПГСС „К. А. 

Тимирязев“ за политически, религиозни и националистически послания. 

 

Чл. 6.  Мото на училището  

 

 

 

 

 

 

 

  

    Ако гледаш една година напред -посади цвете,  
       ако гледаш десет години напред -посади дърво,  

         ако гледаш сто години напред - образовай хора!  
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Чл.7 : Фирмена бланка 

В горен колонтитул -  изписан текста 
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или в горен колонтитул -  
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ГЛАВА ТРЕТА 

ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ НА ПГСС „К. А. ТИМИРЯЗЕВ“ 

Чл. 8. /1/ Почетни знаци на ПГСС „К. А. Тимирязев“ са: 

1. Грамота на ПГСС „К. А. Тимирязев“. 

2. Благодарствено писмо и поздравителен адрес на ПГСС „К. А. Тимирязев“ 

Чл. 9 /1/ Грамотата на ПГСС „К. А. Тимирязев“ е луксозен лист (формат А4) с 

правоъгълна форма и художествено оформено изображение 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 

/3/ В грамотата се отбелязват трите имена на удостоения и повода или заслугите, за 

които му се присъжда. 

/4/ Удостояването с грамота става от Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев“. 

/5/ Предложенията за удостояването с грамота могат да правят: 

1. Директорът на ПГСС „К. А. Тимирязев“ - Гр. Две могили. 

2. Учителите. 

3. Класните ръководители 

4. Представители на Ученическия съвет. 

Чл. 10. /1/ Благодарствено писмо и поздравителен адрес се връчва на ученици, 

родителите на ученици, на дарители и граждани със заслуги към училището и др. в 

следните случаи: 

1. изявени постъпки на учениците 

2. показване на съпричастност към проблемите на класа, училището и неговите 
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ценности. 

/2/ Благодарственото писмо и поздравителен адрес се връчва по предложение на 

директор, учител или класен ръководител. 

/3/ Благодарственото писмо и поздравителен адрес се връчва на родителите от 

Директора на училището; 

ГЛАВА ПЕТА 

 
ДРУГИ НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИ 

 
Чл. 11. Връчване на материални награди – на ученици, класирани на призови места 

(до ІІІ-то място) на национални кръгове на олимпиади, без наложени наказания; 

 

Чл. 12. Включване в ученическия съвет - ученици с доказано лидерство и позиции в 

ученическите екипи, предприемачи; 

 
Чл. 13. Включване в знаменната група на ученици - за изяви в учебната и 

спортната дейност, без наложени наказания; 

 
Чл. 14. 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. 15. 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. 16. /1/ За поощряване работата на педагогическите специалисти се връчват 

отличия и награди. 

/2/ Наградите са: 

1. Грамота за постижения в учебната работа; 

2. Грамота и еднократна парична награда  

              Чл. 17. /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 план- прием, 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 – 
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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. 

 
ГЛАВА СЕДМА 

 РИТУАЛИ 

 

 І. 15.09 – Откриване на новата учебна година. – задължителни елементи 

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 Директорът поздравява учители, ученици и гости с откриването на 

учебната година.  Тържеството продължава с рецитал, подготвен и осъществен от учители 

и ученици. След изпращането на училищното знаме бие училищният звънец. Директорът 

въвежда новопостъпилите ученици 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 ПГСС „К. А. 

Тимирязев“. Завършващ дванадесетокласник от името на випуска отправя благодарност 

към ръководството и преподавателите Директорът 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 

IІІ. 24.05 - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура 

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 ПГСС 

„К. А. Тимирязев“ - Гр. Две могили изпълняват музикално-поетичен рецитал, посветен на 

словото, на създателите на писмеността, на учителите и училището. Директорът поздравява 
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всички присъстващи с Деня на славянската писменост. От името на училищното  

ръководство Директорът връчва грамоти на изявени ученици в областта на образованието, 

спорта, изкуствата.  Тържеството, посветено на Деня на славянската писменост, завършва с 

изпращане на училищното знаме. 

 ІV. м. юни - Ритуал за връчване на дипломите на  завършващите 

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, Звучи националният 

химн на Р България и след него се внася училищното знаме.. 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 се подписват в Регистрационната 

книга за завършена с тепен 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. - Патронен празник на ПГСС „К. А. Тимирязев“ - Гр. Две могили  
Провежда се на 3 юни., по приет от на педагогическия съвет  сценарий 

 

 

 
ГЛАВА ОСМА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§1. Настоящите правила са разработени в съответствие с чл. 263 от ЗПУО  и чл. 16 от Наредба 

№ 13/21.09.2016 год. на МОН за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно 

образование. 

  §2. Правилата са приети с решение на педагогическия съвет 
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