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Общи положения: 

Правилникът за вътрешния ред на училището се приема на 
основание Параграф 8 от Преходните и Заключителни 
разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета и е в съответствие с техните разпоредби. Правилникът 
за вътрешния ред на училището е гаранция за ефективността на 
учебния процес. Целта на настоящия Правилник е да посочи 
ясно очакванията на училището по отношение на учебен процес, 
дисциплина и взаимоотношения, както и да създаде у всеки член 
на училищната общност отговорност за себе си и другите, за 
доброто име и успеха на училището. 

           УЧЕНИЦИ  

На основание Правилника за устройството и дейността на 
училището  и във връзка с:  

     Чл.38      Правата и задълженията на ученика са определени 
с ППЗНП и настоящия Правилник . 

           Ученикът има следните права: 

1. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, 
както и да получава защита при накърняване на правата и 
достойнството му; 

2. да бъде защитаван от училището и други институции при 
накърняване на личното му достойнство и нарушаване на 
човешките му права. 

3. да избира предметите и дейностите, предвидени в учебния 
план като избираеми. 

4. да участва по свой избор в организираните в училище 
извънкласни форми на дейност. 

5. да получава от учителите и УР информация по въпроси 
свързани с неговото обучение, относно правата и 
задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред 
и училищната дисциплина - при постъпването му в 
училище, в началото на всеки учебен срок, както и при 
поискване; 

6. да получава от учителите консултации при организиране на 
самостоятелната си подготовка с предварително заявено 



писмено желание към плреподавателя за изготвяне на 
график.  

7. да бъде консултиран във връзка с професионалното му 
ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и 
подпомаган в съответствие с неговите потребности, 
желания и способности          

8. да дава мнения и предложения пред УР по отношение на 
организацията и провеждането на цялостната дейност в 
училището. 

9. да ползва безплатно училищната МТБ в учебно и неучебно 
време за развитие на интересите и способностите по ред, 
определен от директора на училището. 

10. да бъде поощряван с морални и материални награди 
за постигнати резултати в учебната си дейност, съгласно 
настоящия Правилник. 

11. да бъде консултиран от представител на Дирекция 
“Социално подпомагане” по местоживеене преди налагане 
на дисциплинарно наказание. 

12. да участва,включително с присъствието на родител, при 
решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.  

 Чл.39. За създаване на ред и дисциплина в училището ученикът 
има следните задължения : 

1. да спазва правилата за добронамерено общуване и 
културно поведение 

2. да показва уважение с поведението си към личността на 
учителя – /лъжата, неуважението и  арогантността се наказват 
според ППЗНП./ 

3. Да не прави обидни изказвания или проявява агресивно  
поведение спрямо членовете на училището/ ругатни, унижаващи 
достойнството думи, злобни подигравки,жестове, считани за 
обидни и  физическо насилие във всякакъв вид/. 

4. да не напуска сградата и района на училището през 
учебния  ден, освен във времето на голямото междучасие            
/ 20 мин . след втория учебен час/.  



5. да не нарушава утвърдената организация на работа в 
училище, да спазва настоящия Правилник, нормите на 
поведение в училище и обществото и законите на страната. 

 - да съхранява авторитета на училището и да допринася 
за развитие на традициите му. 

- да се явява в училище с облекло и във вид, които 
съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави 
/чисти, спретнати, подбрани с вкус и поддържани дрехи./ 

- да носи ученическата си лична карта в училище и извън 
него и да я показва  на охраната на училището при влизане в 
училищната сграда. 

 6.  да опазва материално-техническата база и чистотата на 
територията на училището; когато увреди училищно имущество 
да го възстанови в срок най-късно до 5 дни или да заплати 
цената по възстановяването му.  

 7. да участва в трудови дни за поддържане на училищната 
МТБ. 

 8. да дава дежурство по ред, определен от класния 
ръководител. 

9. да идва на училище с ученическата си книжка и да я 
представя за вписване на оценки или бележки от учител или 
член на УР. Представя я редовно за подпис на родител 
/настойник/ и на класния ръководител . 

10. при закъснение на преподавател учениците остават в 
класната стая 15 мин., след което представител на класа 
уведомява дежурния помощник-директор. 

    11. да проявява внимателно и грижовно отношение към по-
малките ученици. 

    12. да се явява в часовете по физическо възпитание и 
спорт със спортно облекло и да носи необходимите 



материали за часовете по Изобразително изкуство и Труд и 
техника. 

    13. да спазва указанията на охраната при нормална и 
екстремна обстановка в сградата и района на училището. 

    14. да представя  медицинска бележка на класния 
ръководител при отсъствие по болест в деня , в който  се 
завръща в училищелище.В случай на закъснение от страна на 
ученика родителят представя  медицинската бележка в срок 
до три дни.При закъснение медицинските бележки няма да се 
признават.  

    15. да уведомява предварително класния ръководител за 
отсъствия по семейни причини (до три дни);  

             Чл.40. Ученикът няма право: 

            1. да отсъства от учебни занятия без уважителни 
причини, удостоверени по реда определен в този Правилник. 

            2. да употребява или внася наркотични вещества и 
алкохол в училище,  по време на учебни часове и училищни 
мероприятия . 

             3. да пуши. В училището пушенето е абсолютно 
забранено,  както на територията на училищната сграда , така и 
в двора, в  разположените в близост кафенета,  сгради и 
тротоари.   

           4. да внася взривни вещества, оръжие, ножове, боксове 
,вериги,  пиратки , запалки, кибрити, расистки, сексистки или 
порнографски материали и др. 

          5. да използва електронни устройства и да  води разговори   
по време на учебните часове. В случай на нарушение ,учителите 
имат право да ги прибират и предават на ръководството , от 
където родителите ще ги получават. 

    6. да преминава през етажа на учениците от начална 
училищна степен.   



    7. да играе на хазартни игри и карти на територията на 
училището. 

   8. да  бъде на обществени места без придружител в 
съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето; 

 Неизпълнението на задълженията, предвидени в този 
правилник и в правилника за приложение на закона за народната 
просвета, е нарушение на училищната дисциплина. 

         Чл.41    Ученикът може да отсъства от училище по 
уважителни причини:  

             1. при представяне на медицинска бележка .  

             2. документ от спортния клуб, в който членува за не 
повече от 5 дни в един учебен срок 

             3. до 3 дни в една учебна година с уведомление от 
родителя; 

             4. до 7 дни в една учебна година с разрешение на 
директора на училището въз основа на писмена молба от 
родителя. 

            /1/ Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни 
причини е неизвинено отсъствие. 

            /2/ Закъснения до 15 минути се допуска само за първия  
учебен  час се считат за 1/3 неизвинено отсъствие. Закъснения 
за всеки следващ час се счита за неизвинено отсъствие . 

           Ученик, който по здравословни причини не може да 
участва в часовете по физическа култура и спорт се 
освобождава само с документ от лекуващия лекар и ЛКК. 

         /1/Когато срокът на освобождаването  е за по-малко от 1 
месец ученикът представя на медицинското лице в училище 
съответния документ за освобождаване в срок до 5 учебни дни 
от датата на освобождаването. 



           -на базата на представените документи медицинското 
лице изготвя списък с освободените ученици, посочвайки трите 
им имена, класа и срока за освобождаване 

           - след съгласуване на списъка с директора един 
екземпляр от същия се закачва в Учителската стая за сведение 
на класните ръководители, а втория екземпляр се предоставя на 
учителите по физическо възпитание и спорт 

/2/ когато срокът е за повече от 1 месец: 

           - ученикът подава заявление до директора, заедно с 
медицински протокол от ЛКК в срок до 10 учебни дни, а за 
началото на учебната година не по-късно от 30 септември. 

           - директорът препраща подадените документи за 
установяване на тяхната достоверност на медицинското лице в 
училището, което на тази база трябва да изготви доклад за 
Педагогическия съвет 

          - след решение на ПС директорът издава заповед за 
освобождаване, в която се вписват основанието, срокът, както и 
това дали присъствието на ученика е задължително за 
съответния час 

         - заповедта се връчва срещу подпис на класния 
ръководител и учителя по физическо възпитание и спорт 

            /3/ когато не са спазени сроковете и процедурата за 
освобождаване от часове, отсъствията на ученикът се водят 
неизвинени до момента на подаване на документите 

   /4/ Ученикът уплътнява свободните часове с определена 
програма по предложение на учителя по физическо възпитание, 
която не застрашава здравословното му състояние . 

 /5/ Когато ученикът не присъства в дневника се регистрира 
неизвинено отсъствие.  

     



На основание  Правилника за осигуряване на безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд и във връзка с 

неговия :  

Чл.11. Учениците  

 1. При придвижване от дома към училище всеки ученик се 

задължава стриктно да спазва правилата за движение по 

пътищата.   

2. При пресичане на улиците при изходите на училището всеки 

ученик е длъжен да се огледа, ослуша и ако не идва превозно 

средств, да премине.   

3. Придвижването по коридорите и стълбищата в училищната 

сграда става само от дясната му страна.   

4. Забранява се на учениците да тичат, скачат и да се боричкат 

по класните стаи и училищните коридори.   

5. Пет минути преди започването на часа учениците заемат 

работните си места и спокойно изчакват идването на 

преподавателя.   

6. Категорично се забранява на учениците качването по 

первазите на прозорците, както и катеренето по спортните 

съоръжения без разрешението на преподавателя по физическо 

възпитание.   

7. Организирането и провеждането на спортни игри и състезания 

в двора на училището и спортните площадки става само в 

присъствието на учител. Ако топката попадне на улицата, 

ученикът внимателно излиза на уличното платно под 

наблюдението на учителя.   

8. Забранява се на учениците при отсъствието на учител да 

вдигат шум в класните стаи.   



9. Забранява се на учениците да консумират закуски  по етажите 

в училищната сграда.   

10. По време на извънкласни и извънучилищни мероприятия 

учениците задължително стриктно спазват указанията на 

класния ръководител или учителя.   

11. Забранява се на учениците да пипат и боравят с учебно-

технически средства и пособия в отсъствието на учител.  

 12. Категорично се забранява на учениците да пипат здрави или 

счупени контакти и електрически ключове. При откриване на 

повредени или счупени контакти или електрически ключове са 

длъжни незабавно да уведомят класния ръководител, учител или 

училищното ръководство. 

На основание Правилника за устройството и дейността на 
училището  и във връзка с:  

        Чл.42 /1/ За постигнати високи резултати в учебната си 
дейност учениците се поощряват със следните материални и 
морални награди: 

           1. Устна похвала - изказва се пред целия клас. 

           2.Писмена похвала - вписва се в ученическата книжка на 
ученика. 

           3. Писмено обявяване на благодарност чрез заповедната 
книга и писмо до родителите. 

           4. Похвална грамота. 

           5. Предметна награда от Наградния фонд на училището. 

            /2/ Наградите се определят: 

            1. По т.1 и т.2 - от учител или класен ръководител. 



            2. По т.3 - от директора по предложение на учител или 
класен ръководител. 

            3. По т.4 и т.5 - от ПС по предложение на класния 
ръководител или учител. 

            /3/ За прояви на гражданска доблест и активност, 
учениците се награждават съгласно настоящия правилник. 

           Чл.43 /1/За неизпълнение на задълженията си, нарушение 
на дисциплината и погазване правилата на доброто общуване 
учениците могат да бъдат санкционирани с наказанията, 
предвидени в чл.139,на ППЗНП . 

                       2/ Наказанията, които могат да бъдат налагани  са : 

- „Забележка” - / чл.139 ал.1 т.1/ 

- „Изършване на дейност в полза на училището”/ чл.139 ал.1 
т.2/ 

- „Предупреждение за преместване в друго училище”/ чл.139 
ал.1 т.3/ 

- „Преместване в друго училище” /чл.139 ал.1 т.4/ 

- Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение- 
за ученици навършили 16 годишна  възраст/чл.139 ал.1 т.5/ 

- Видове мерки  

                     3/ Видове мерки , които могат да бъдат 
прилагани: 

- отстраняване от училище/ чл. 139 ал.3/ 

- отстраняване от учебен час/ чл.139 ал.4/ 

- допълнително обучение в извънучебно време, включително в 
периода на ваканциите/чл.139 ал.6/ 

                      4 /Видове нарушения: 

                 - допуснати неизвинени отсъствия,като условията за 
налагането им се определя от правилника за дейността на 
училището 



                 - допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за 
учебната година 

                 - яваване с облекло и вид в нарушение ППЗНП , 
правилника за       дейността на училището, както и когато 
състоянието  му не му позволява  да участва в ОВП. 

                     - ученикът пречи на учителя и/или съучениците си по 
време на учебен час. 

                 - тежки или системни  нарушения на задълженията , 
определени в ППЗНП и в правилника за дейността на 
училището. 

                    5/Производството по налагане на наказание 

включва следните етапи: 

            1.Констатиране на нарушението./ кл. ръководител е 
длъжен писмено да уведоми родителите на ученика./ 

                2. Изясняване на нарушението чрез изслушване на 
ученика.Преди налагане на наказанието ученикът се изслушва и 
се проверяват фактите и обстоятелствата ,свързани с 
конкретното нарушение. 

    - На изслушването могат да присъстват  родители, учители, 
психолог , представител на дирекция „Социално подпомагане” 
за наказания по чл. 139 ал.1 т2-5 и на мярката по чл.139 ал.5.  

               3.  Издаване на заповед за налагане на наказание и на 
мярката. 

                   6/Заповедта съдържа- вида на наказанието, 
срока на наказанието, мотивите за налагането, подпис на 
директора. 

                  7/Последици: 

                - кл. ръководител задължително уведомява родителите 
за наложеното  чрез уведомително писмо с обратна разписка. 



           - Наложеното наказание се отразява в ученическата 
книжка , личния картон и в характеристиката  на ученика  от кл. 
ръководител. 

          - Наложеното наказание по чл.139 ал 1 .т.1 се обявява  
от кл.ръководител  пред класа. 

          - Отбелязват се неизвинени отсъствия: 

          -  за времето   на отстраняване на ученика от училище 

          - за времето   на отстраняване на ученика от час 

          - при наложена мярка  по чл. 139 ал.5 за срока на мярката 
се лишава от  правото да получава стипендия за отличен успех. 

                 8/ Заличаване на накаазнието: 

- След изтичане на срока , са който е наложено. 

- При предсрочно заличаване се издава изрична зарповед ,като 
се посочи изрично, че се извършва  предсрочно  заличаване. 

Заличаването се отбелязва в ученическата книжка  и в личния 
картон. 

               Чл.44 /1/ За неизпълнение на задълженията си по този 
правилник, както и за допускане на неизвинени отсъствия, на 
учениците се налагат дисциплинарни наказания и мерки 

           /2/Мотиви за наказанието „Забележка”:                     

1. системни закъснения за час над 15 на срок 
2. допуснати до 5 неизвинени отсъствия 
3. подсказване и преписване на домашна работа 
4. непредставяне на ученическата книжка 
5. неспазване на реда в класната стая, стола, бюфета, 

библиотеката 
6. при три явявания в рамките на един учебен срок без 

спортно облекло в часовете 
7. по ФВС и/илибез материали в часовете по Изобразително 

изкуство и Труд и техника. 



8. регистрирани над 3 забележки в дневника, относно 
дисциплината и поведението на ученик 

9. Нарушение на правилника за БУВОТ 

           3/Процедура за наказанието „ Забележка”: 

1.Кл. р- л подава заявление по образец до директора , в което 
описва мотивите за наказанието. 

2.Кл. р –л писмено уведомява родителя за извършеното от 
ученика нарушение. 

3.Издаване на заповед от директора.Кл. р-л уведомява 
пидмено родителя за наложеното наказание. 

4.Наказанието се обявява от кл. р-л пред класа и се вписва в 
училищната документация.Срокът на наказанието „забележка 
„ е до края на учебната година. 

 

        Чл.45 Наказание „Извършване на дейности в полза на 

училището”. Мотиви за наказанието  „Извършване на дейности 
в полза на училището” 

    1. системно неизпълнение на задълженията по този 
правилник. 

    2. системно неизпълнетие на задълженията по предходния 
член 44 . 

  3. Неспазване на хигиенните изисквания и замърсяване на 
помещенията в сградата. 

    4.  повреждане на училищно имущество. 

    5. тютюнопушене в сградата, двора ,близките кафенета и 
тротоари . 
 
                 - Видове дейности в полза на училището могат да 
бъдат : почистване на тревните площи, на дворното 



пространство, измитане на алеите в училищния двор, 
снегопочистване, подреждане на книги в библиотеката, 
почистване на учебни маси, почистване на цоклите и др.п.  

                - Дейностите не могат да ангажират повече от 1,5 

астр.ч. на ученика  и трябва да бъдат съобразени с 
възрастовите особености – за децата до 14 години оборка на 
тревните площи, подреждане на книги в библиотеката, 
почистване на учебни маси, за учениците над 14 години- метене 
на алеите в училищния двор, снегопочистване, почистване на 
цоклите. 

      1.Дейностите се реализират в свободното от учебни часове 
време за ученика след учебните занятия.  

      2.Изпълнението на наказанието става в срок до една 
седмица след издаване заповедта на директора 

      3.Родителят се уведомява писмено или по електронен път от 
класния ръководител за времето, мястото и вида дейност, която 
е определена за ученика. 

Процедура за наказанието : 

1. Налага се по предложение на класния ръководител, учител 
или служител. 

2. Налага се  със заповед  на директора, като се посочват 
мотивите. 

3. Наказанието се обявява  от класния ръководител пред класа и 
се вписва в училищната документация. 

Срокът на наказанието е от 1 до 5 дни  в зависимост от степента 
на провинението до 10 астрономически часа общо за посочения 
период. 

          Чл.46   “Предупреждение за преместване в друго 

училище” се налага при: 



           1.Системност на нарушенията , изброени в предходните 
членове. 

           2. прояви на насилие : вербална агресия – обидни 
изказвания, ругатни, подигравки, унижаващи достойнството 
епитети, прояви на дискриминация и др.п. 

           3.  налагане на мярката отстраняване от учебен час 
повече от 5 пъти за един учебен срок 

           4.  внасяне на вещи, опасни за живота и здравето  на 
ученици и служители 

           5.  системно явяване без учебни помагала и домашни 
работи 

           6.  допуснати от 10 до 15 неизвинени отсъствия 

           7.  системно нарушаване на дисциплината регистрирани 
над 6 забележки в дневника на паралелката за един учебен срок 

           8.  притежание и  употреба на алкохол и наркотици 

           9.   кражба или унищожаване  на училищно или чуждо 
имущество 

          10.   организиране и провеждане на хазартни игри 

          11.  фалшификация на училищна документация 
 
          12. системни безпричинни отсъствия от общоучилищни 
мероприятия 
 

      13.неуважително отношение към преподавател или 
служител на училището    

      14.Отправяне на заплахи, упражняване на 
насилие,предизвикване на конфликти и демонстриране на 
поведение уронващо честта и достойноството на ученици , 
преподаватели и др.лица.   
 
 



Процедура  по прилагане на наказанието. 
1. Подаване на заявление по образец. 
2. Кл. р-л писмено уведомява  родителя за извършеното ото 

ученика нарушение. 
3. Предварително уведомяване на дирекция „Социално 

подпомагане”Насрочва се изслушване на ученика пред 
директора  в присъствието на родител и кл. ръководител. 

4. кл. ръководител внася предложението  пред ПС. 
5. Родителят има право да присъства  на заседанието  и да 

изрази мнение. 
6. Наказанието се налага със заповед на директора по 

предложение на ПС. 
7. Когато наказанието „Предупреждение за преместване в 

друго училище” е наложено до 30 учебни дни преди края на 
втория учебен  срок, то влиза в сила от началото на 
следващата учебна година.    

         Чл.47  Наказанието “Преместване в друго училище до края 
на учебната година”се налага за системни нарушения на този 
правилник  и сериозни провинения като: 

            1. особено тежки прояви на агресия и насилие   

            2.  унищожаване на официална училищна документация 

            3. допуснати над 15 неизвинени отсъствия, с изключение 
на учениците от последния гимназиален клас. 

            4. Системност на нарушенията , изброени в предходния 
член. 

            5. Умишлено предизвикване на ситуации, които 
застрашават живота на трети лица. 

            6. Уронване пристижа и доброто име на училището. 

Процедура  за наказанието „Преместване в друго училище 

до края на учебната година” 

1. Класният ръководител подава заявление по образец  до 
директора. 



2. Кл. ръковоителписмено уведомява родителя за 
извършеното нарушение и за правата на родителя в  
процедурата по налагането на наказание. 

3. Преди налагане на наказанието се уведомява дирекция 
„Социално подпомагане” 

4. Насрочва се изслушване  на ученика пред директора  в 
присъствието на родител и кл. ръководител. 

5. Кл. р-л внася предложение пред ПС за налагане на 
наказанието. 

6. Родителят има право да присъства на засезанието  и да 
изрази мнение. 

7. Наказанието се налага със заповед на директора по 
предложение на ПССрокът наказанието се определя в 
заповедта. 

8. Когато наказанието е наложено  да 30 учебни дни преди 
края на втория учебен срок, то влиза в сила  от началота на 
следващата учебна година. 

           Чл.48  Наказанието “Преместване от дневна в 

самостоятелна форма на обучение”  се прилага за ученици, 
навършилите 16 години, като крайна мярка  при тежки 
нарушения. 

Тежки нарушения , извършени от ученици , навършили 16 

години са: 

           1.Системна употреба на алкохол, наркотични и други 
упойващи вещества , което води  до невъзможност за 
изпълнение на задълженията  при дневна форма на обучение. 

          2.Разпространение н анаркотици  в района на училището 
при доказване по  неоспорим вачин. 

          3.Системно  и умишлено  предизвикване на конфликти  и 
ситуации, с които  се нарушава нормалния УВП. 

          4.Физическо посегателство  над преподавател, друг ученик 
или служител. 

          5.Хулигански и вандалски  прояви в сградата, двора и 
прилежащите към него площи. 



         6.Уронване пристижа на училището, авторитета и доброто 
име на училището. 

         7.За допуснати над 15 неизвинени отсъствия.  

Процедура по налагане на наказанието: 

1. Кл. р- л подава заявление по образец до директора. 

2. Кл. Р-л писмено уведомява за извършеното от ученика 
нарушение 

3. Преди налагане на наказанието се уведомява дирекция 
„Социално подпомагане” 

4. Насрочва се изслушване пред директора  в присъствието на 
родител и кл. ръководител. 

5. Кл. ръководител внася  предложението пред ПС. 

6. Родителят има право да присъства на заседанието на ПС и да 
изрази мнение. 

7. Наказанието се налага със заповед на директора по  
предложение на ПС. 

        Чл.49  Когато ученикът се яви в училище с облекло или 

във вид, които са в нарушение на този правилник и когато 
състоянието му не му позволява да участва в образователно-
възпитателния процес, той се отстранява от училище до 
отпадане на основанието за отстраняването му. 

      1.ученикът изчаква появата на родителите си в кабинета на 
пом. директора или  пред дирекцията в училището. 

       2.Отстраняване на ученика е до отпадане на 
обстоятелствата  и за срока на отстраняването му се отбелязват 
неизвинени отсъствия. 



    Чл.50  Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците 
си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края 
на учебния час. 

      1.Ученикът няма право да напуска територията на училището 
по времето на отстраняването си 

      2.Учителят приложил мярката отбелязва неизвинено 
отсъствие за часа в дневника и подава доклад до училищното 
ръководство 

      Чл.51 Директорът на училището със заповед в началото на 
всяка учебна година определя комисия, която разглежда 
противообществените прояви на учениците. 

       Чл.52 /1/ За ученик,чиито отсъствия не позволяват 
оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко 
учебни предмета от задължителната или от 
задължителноизбираемата подготовка, директорът на 
училището по предложение на педагогическия съвет определя 
със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията 
за завършване на учебния срок и/или учебната година.  

     2/ При отсъствие от учебните занятия повече от 1/3 от 
хорариума по даден учебен предмет за един учебен срок, 
ученикът се явява на изпити за  попълване на пропуснатия 
хорариум, като броят на полаганите изпити се определя по 
следния начин. 

     -  Когато в края на учебната година няма оформена оценка, 
без да са налице уважителни причини за това ученикът повтаря 
класа. Уважителни причини могат да бъдат продължително 
боледуване или тежка семейна криза.  

      - Когато отсъствията са допуснати по определени предмети, 
ученикът се явява на изпит/и за попълване на пропуснатия 
хорариум,  в рамките на учебното време, като оценката от изпита 
е окончателна за съответния срок. 

        -Когато отсъствията са поради общо или хронично 
заболяване или друга уважителни причин като: участие в 



училищни, градски и национални спортни състезавия, 
извънкласни дейности, определени от училището, след 
представяне на съответните документи и гласуване на ПС на 
ученика се удължава учебния срок или се освобождава от 
полагане на изпити. 

       Явяването на изпити за оформяне на успеха става по 
предложение на класния ръководител, съгласувано с 
преподавателите и оформена заповед от директора, която 
определя условията и реда за оценяване знанията и уменията за 
завършване на учебния срок и/или учебната година.  

           Чл.53    /1/Наказанията и мерките са срочни. 

   (2) Срокът на наказанието «забележка» и «преместване в друго 
училище до края на учебната година»  е до края на учебната 
година, а „Извършване на дейности в полза на училището”, 
„Предупреждение за преместване” и „Преместване от дневна в 
самостоятелна форма на обучение” се определят в заповедта за 
налагането им. 

       (3) Когато наказанията «преместване в друго училище»  и 
„преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение” са 
наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те 
влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

        Чл.54 Изключените ученици подлежащи на задължително 
обучение се представят на района и в РИО на МОН за 
настаняване в друго училище. 

          Чл.55 /1/ Учениците завършили успешно учебната година, 
ако не заявят желание да се преместят в друго училище, се 
записват служебно от класния ръководител в следващия клас. 

               / 2/ Учениците останали на поправителни изпити се 
записват след тяхното полагане, но не по-късно от 15 септември. 
При здравословни причини срокът на изпитване се удължава до 
10 октомври. 

 



РАЗДЕЛ ІІІ 

                  РОДИТЕЛИ 

         Чл.56 /1/ Родителите са страна в ОВП и партньор на 
училището в дейностите по изграждане и развитие на 
детето/ученика 

                              т.1. Родителите имат право да създадат 
училищно настоятелство, за което училищното ръководство е 
задължено да им съдейства 

                               т.2 Устройството и дейността на училищното 
настоятелство се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за 
народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел и техните устави. 

                               т.3 Съветът на настоятелите представя 
информация за дейността си при необходимост на регионалните 
инспекторати на МОН. 

                               т.4 училищният екип подпомага дейността на 
училищното настоятелство 

 2) Родителите имат следните права: 

                                1. периодично да получават информация за 
успеха и развитието на децата им в образователно-
възпитателния процес, за спазването на училищната 
дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите 
и интегрирането им в училищната среда; 

                                 2. да се срещат с класния ръководител и 
учителите в определеното приемно време или в друго удобно за 
двете страни време; 

                                 3. да участват в родителските срещи; 

                                 4. да изразяват мнение и да правят 
предложения за развитие на  училището . 



                                  5. да присъстват и при желание от тяхна 
страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които 
засягат права и интереси на детето или ученика; 

                                 6. да участват в училищното настоятелство. 

 (3) Родителите имат следните задължения: 

                                 1.да осигуряват посещаемостта на ученика в 
училище; 

                                2.да се запознаят срещу подпис с училищния 
учебен план и с правилника за дейността на училището при 
записване на детето или ученика, а при всяка актуализация на 
родителска среща; 

                                3.да не допускат явяването на ученика в 
училище с облекло или във вид, които не съответстват на 
правилника на училището, положението му на ученик и на 
добрите нрави. 

                                4.редовно да се осведомяват за успеха и 
развитието на детето или ученика в образователно-
възпитателния процес, за спазването на училищната 
дисциплина, за уменията му за общуване с децата или 
учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда; 

                                 5.да се явяват в училището, когато важни 
причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител 
или директора.  

                                 6. да подадат молба до Директора на 
училището за отсъствия по семейни причини (до 7 дни); 

                                 7.да осигурят всички необходими учебници и 
учебни пособия на ученика за неговото пълноценно участие в 
процеса на обучение; 

                                 8.да възстановяват нанесените от ученика 
материални щети в определения срок;  



РАЗДЕЛ ІІІ 

                  РОДИТЕЛИ 

         Чл.56 /1/ Родителите са страна в ОВП и партньор на 
училището в дейностите по изграждане и развитие на 
детето/ученика 

                              т.1. Родителите имат право да създадат 
училищно настоятелство, за което училищното ръководство е 
задължено да им съдейства 

                               т.2 Устройството и дейността на училищното 
настоятелство се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за 
народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел и техните устави. 

                               т.3 Съветът на настоятелите представя 
информация за дейността си при необходимост на регионалните 
инспекторати на МОН. 

                               т.4 училищният екип подпомага дейността на 
училищното настоятелство 

 2) Родителите имат следните права: 

                                1. периодично да получават информация за 
успеха и развитието на децата им в образователно-
възпитателния процес, за спазването на училищната 
дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите 
и интегрирането им в училищната среда; 

                                 2. да се срещат с класния ръководител и 
учителите в определеното приемно време или в друго удобно за 
двете страни време; 

                                 3. да участват в родителските срещи; 

                                 4. да изразяват мнение и да правят 
предложения за развитие на  училището . 



                                  5. да присъстват и при желание от тяхна 
страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които 
засягат права и интереси на детето или ученика; 

                                 6. да участват в училищното настоятелство. 

 (3) Родителите имат следните задължения: 

                                 1.да осигуряват посещаемостта на ученика в 
училище; 

                                2.да се запознаят срещу подпис с училищния 
учебен план и с правилника за дейността на училището при 
записване на детето или ученика, а при всяка актуализация на 
родителска среща; 

                                3.да не допускат явяването на ученика в 
училище с облекло или във вид, които не съответстват на 
правилника на училището, положението му на ученик и на 
добрите нрави. 

                                4.редовно да се осведомяват за успеха и 
развитието на детето или ученика в образователно-
възпитателния процес, за спазването на училищната 
дисциплина, за уменията му за общуване с децата или 
учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда; 

                                 5.да се явяват в училището, когато важни 
причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител 
или директора.  

                                 6. да подадат молба до Директора на 
училището за отсъствия по семейни причини (до 7 дни); 

                                 7.да осигурят всички необходими учебници и 
учебни пособия на ученика за неговото пълноценно участие в 
процеса на обучение; 

                                 8.да възстановяват нанесените от ученика 
материални щети в определения срок; 


