Извадки от правилника за дейността на училището
Чл. 18. Дневно разписание:
1 час.
08.00 – 08.45
1 почивка
15 минути
2 час.
09.00 – 09.45
2 почивка
20 минути
3 час.
10.05 – 10.50
3 почивка
10 минути
4 час.
11.00 – 11.45
4 почивка
10 минути
5 час
11.55 – 12.40
5 почивка
10 минути
6 час.
12.50 – 13.35
6 почивка
10 минути
7 час.
13.45 – 14.30
Начало на часовете за спортни дейности 14.40 часа; 16.20 часа
Чл. 20. (1) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време
на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и
организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения
не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.
(2) За прояви по ал.1, които се провеждат на територията на град Попово, учителят, организатор на
проявата уведомява с доклад директора на училището не по-късно от 3 работни дни преди провеждането
им. Проявата се провежда ако в еднодневен срок от представяне на доклада не е посъпило отрицателно
мотивирано писмено становище от директора на училището. Докладът съдържа информация за:
 проявата, в която ще участват учениците
 Ръководител
 Участници – списък
 Мястото на провеждане
 Дата и час
 Продължителност на мероприятието
(3) За прояви по ал.1, които се провеждат извън територията на град Попово, учителят, организатор
на проявата уведомява с доклад, съдържащ атрибутите по ал.2, директора на училището не по-късно от 5
работни дни преди провеждането им. Към доклада задължително се прилага и:
 Информирано съгласие на родителите за участие на учениците в проявата.
 Застраховка на учениците
 Информация свързана с пътуването на учениците – Маршрут, вид превоз, Превозвач, час и
място на тръгване, час на пристигане, час на връщане
Проявата се провежда ако в тридневен срок от представяне на доклада не е посъпило отрицателно
мотивирано писмено становище от директора на училището
Раздел 1. Права и задължения на учениците
Чл. 69. (1) Учениците имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да избират профила;
4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в
избираемите и във факултативните учебни часове;
5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, регламентирани в
Училищната програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от
уязвими групи и стандарта за приобщаващото образование.
8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за
факултативните учебни часове;
11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на
въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при
изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
14. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора
на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си
(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез
различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на
училището по предложение на учениците.
(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от
Министерския съвет.
Чл. 70. Учениците имат следните задължения:
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на
добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и
психическо насилие;
4. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на
добрите нрави:
За момичета:
Пола с дължина не по-къса от средата на бедрото, от непрозрачна материя
Панталон – не по-къс от коляното от непрозрачна материя
Блузи с дължина под талията (без бюстиета и потници с презрамки)
Всички видове обувки, но без джапанки
Дискретни и непредизвикателни аксесоари
За момчетата:
Панталон – не по-къс от коляното и без допълнителни аксесоари
Блузи и тениски (без потници)
Обувки – всички видове, но без джапанки.;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и
наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
10. да спазват правилника за дейността на училището;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните
часове;
12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
13. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при
пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
14. да се явяват в училище 10 минути преди началото на учебните занятия;
15. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в сградата и
района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални отношения;
16. да напускат сградата на училището при отсъствие на учител само след разрешение на
представител на административното ръководство;
17. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през почивките между
часовете;
18. да спазват нормите за ползване на физкултурния комплекс, установени в заповед на директора
на училището;
19. да пазят училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия й район; родителите на
ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в

тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, класен ръководител; за
умишлено увреждане на ученика се налага и санкция;
20. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови материали
като свои;
21. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;
Чл. 71. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни
причини за период, по-дълъг от два месеца;
3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи съответните
изпити в три поредни сесии.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на
училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на
образованието и органите за закрила на детето.
Раздел 2. Подкрепа за личностно развитие и санкции
Чл. 72. (1) Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности
за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и координираните
усилия на всички участници в образователния процес.
(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на
обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и може да включват:
1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;
2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в
часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;
3. партньорство с родителите;
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.
Чл. 73. (1) Основен принцип при изграждането на училищната политика за противодействие на
насилието и тормоза в училище е прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и
последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.
(2) Училищната политика за противодействие на тормоза в училище се реализира на равнище
училище и на равнище клас, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по превенция и
интервенция (реакция).
(3) Дейностите по превенция и интервенция се разработват въз основа на Механизма за
противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото
прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката.
Чл. 74. За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с
приобщаването в образователната и училищната среда, с участието му в дейността на институцията и с
поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху
вътрешната мотивация:
1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и
получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
3. консултиране на ученика с психолог;
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за
общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
5. създаване на условия за включване на ученика в занимания, съобразени с неговите интереси и
потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
Чл. 75. Дейността по чл. 74, ал. 1, т. 1 се прилага след проведени от класния ръководител насочващи
и мотивиращи дейности с ученика, които не са дали резултат. Дейността се документира в дневника на
класа и в ученическата книжка и се информира родителят/представителят на детето/лицето, което полага
грижи за детето.

Чл. 76. Дейността по чл. 74, ал. 1, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за разрешаване на
конфликтни ситуации учител, психолог, невъвлечен в конкретния конфликт, който посредничи между
страните в конфликта с цел разрешаването му.
Чл. 77. Дейността по чл. 74, ал. 1, т. 3 се осъществява по желание на ученика и/или на
родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, или по препоръка на класния
ръководител, на учител или на координиращото звено
Чл. 78. Дейността по чл. 74, ал. 1, т. 4 се осъществява по желание на ученика, по препоръка на
класен ръководител, на учител, или на психолог, на координиращото звено в съответствие с възможностите
и наличните ресурси на училището или чрез привличане на външни ресурси.
Чл. 79. Дейността по чл. 74, ал. 1, т. 6 се осъществява от личност по избор на ученика, която той
приема и уважава.
Чл. 80. (1)Дейността по чл. 74, ал. 1, т. 7 се осъществява като ученикът избира дейност, която да
извърши в полза на училището или паралелката. Дейността се избира съвместно с класния ръководител, за
което се уведомява родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето.
(2)Дейности по алинея (1) могат да бъдат:
1. Подобряване на интериора на класната стая
2. Подобряване на интериора на други класни стаи, коридори и фоайета.
3. Дейности за подобряване вида на дворното пространство на училището съобразени с възрастовите
особености и здравословното състояние на учениците и не унижаващи тяхното достойнство
4. Дейности в помощ на работника по поддръжката на училището, съобразени с
възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и не унижаващи тяхното достойнство
Чл. 81. (1) За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване на проблемното
им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния процес и в
институционалната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви се
информира родителят, а за дейността по чл. 74, т. 6 се изисква и информираното му съгласие.
(2) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти
при реализирането на дейностите по чл. 74.
(3) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на дейностите по чл.
45 директорът на институцията писмено сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия
адрес на детето или ученика за предприемане на действия при необходимост при условията и по реда на
Закона за закрила на детето.
Чл. 82. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и
училищното образование, в нормативни актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на
училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за
преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
(2) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да отстрани ученика до края
на учебния час.
(3) За облекло или вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и
когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до
отпадане на основанието за отстраняването му.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на
проблемното поведение и задължително се уведомява родителят/представителят на детето/лицето, което
полага грижи за детето.
(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на
проблемното поведение.
Чл. 83. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато това
налага промяна на профила.
(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за
ученици, навършили 16-годишна възраст.

(3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или
нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
Чл. 84.(1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. Мерките по чл. 82,
ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 82, ал. 1.
(2) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за
преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма 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. 85. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение на
ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1, т. 12 ЗПУО.
(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от координатора по чл. 7 от Наредба
за приобщаващото образование, съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя.
(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на
ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане,
класният ръководител и/или педагогическият съветник в училището осъществяват връзката и
сътрудничеството между училището, семейството и обкръжението на учениците.
(4) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от родителя или от
упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със
съгласието на родителя си.
Чл. 86. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.
(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение
на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.
(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна
причина по чл. 62, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл
или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.
(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки учебен срок
се вписва в ученическата книжка на ученика.
Чл. 87. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след
връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания,
конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от
спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на
която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя
до класния ръководител;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището
въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за
отсъствието.
(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно,
родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3
учебни дни след връщането на ученика в училище.
(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика,
родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава
заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа
на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
(4) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет
физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в
учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет
физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.
(5) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в
случаите по ал. 5, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.
(6) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година,
ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз

основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика
на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.
Чл. 88. (1) Санкциите по чл. 82, ал. 1 може да се налагат и за допуснати отсъствия, извън случаите по
чл. 87.
(2)Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна
форма на обучение“ може да се налагат и за допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини
през учебната година.
Чл. 89. (1) Видът и срокът на санкцията се определят като се отчитат причините и обстоятелствата при
извършване на нарушението, видът и тежестта на нарушението, както и възрастовите и личностните
особености на ученика.
(2) Видът и срокът на мерките по чл. 82, ал. 4 и 5 се определят като се отчитат и възможностите на
училището.
Чл. 90. (1) Санкциите по чл. 82, ал. 1, т. 1 и 2 се налагат със заповед на директора по мотивирано
писмено предложение на класния ръководител, а санкциите по чл. 82, ал. 1, т. 3-5 – със заповед на
директора по предложение на педагогическия съвет.
(2) Мярката по чл. 82, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 82, ал. 4 и 5 – със заповед на
директора по предложение на педагогическия съвет.
Чл. 91. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.
(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а
заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на регионалното
управление на образованието.
(4) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалното управление на образованието.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 92. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или съответното
лице по чл. 60, ал. 1 или 2 за откриването на процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на
санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или
„преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ – и съответните териториални
структури за закрила на детето.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение и условията по чл. 60,
ал. 1 и чл. 65, ал. 2, при които родителят или определеното лице по чл. 60, ал. 2 може да участва в
процедурата по налагане на санкцията.
(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по пощата или
чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на лицето по чл.
60, ал. 2. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя или лицето по чл. 60, ал. 2
електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.
Чл. 93. (1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице задължително
изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически съветник и/или се запознава с
писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На
изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето.
(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 60, ал. 2, има право да присъства на изслушването
и да изрази мнение.
(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно на
родителя или лицето по чл. 60, ал. 2, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се
извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически специалист от училището или на друго лице, на
което ученикът има доверие.
(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да
покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от
училището, запознати с конкретното нарушение.
(5) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 199, ал. 2 или 3 ЗПУО се определя
лице, което да докладва за извършеното нарушение – класният ръководител или учител, който преподава
на ученика.
Чл. 94.(1) В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният ръководител и/или
педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора съответната санкция.

(2) Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика.
Чл. 95. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава при спазване на разпоредбите на чл. 205 от
ЗПУО.
(2) В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на
проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините те да не дадат резултат.
Чл. 96. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон/личното
образователно дело на ученика и в бележника за кореспонденция.
(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението
си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното
управление на образованието.
(3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“,
„преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“,
за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.
(4) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по
който са наложени.
Чл. 97. (1)При налагане на мярката по чл. 82, ал. 2 ученикът няма право да напуска територията на
училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката дейностите по повишаване на
мотивацията и социалните умения за общуване
(2)При налагане на мярката по чл. 82, ал. 2 за времето на отстраняване на ученика не се отбелязват
отсъствия, а наложената мярка се документира в дневника на класа в раздел „Дейности за обща подкрепа
за личностно развитие“ и в ученическата книжка.
Чл. 98. (1) Санкциите са срочни.
(2)Срокът на санкциите е до края на учебната година с изклщчение на случаите, регламентирани в
чл.84, ал.2.
Чл. 99. По предложение на класния ръководител наложената на ученика санкция по чл. 82, ал. 1, т. 1
може предсрочно да бъде заличена.
Чл. 100. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по
реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото
училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката или в
училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика и в дневника на
класа.
Чл. 101. Санкциите по чл 82 ал.1 се налагат както следва:
1. „Забележка“ или следваща по степен санкция– за:
а. 10 отсъствия по неуважителни причини;
б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;
в. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;
г. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;
д. прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.
2. „Предупреждение за преместване в друго училище“ или следваща по степен санкция – за:
а. 15 отсъствия по неуважителни причини;
б. увреждане на училищната материално-техническа база или на учебната документация;
в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;
г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в
училището;
д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;
е. прояви на физическо и психическо насилие;
ж. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира от
съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР;
з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение;
и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо
провинение;
й. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение.
3. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – за:

а. повече от 20 отсъствия по неуважителни причини;
б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;
в. употреба на алкохол и наркотични вещества в района на училището;
г. упражняване на физическо или психическо насилие;
д. унищожаване на училищно имущество;
е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение;
ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ
провинение;
з. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение.
4. „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 16-годишна
възраст – за:
а. повече от 20 отсъствия по неуважителни причини;
б. други тежки нарушения по преценка на педагогическия съвет.
ГЛАВА VІ. Права и задължения на родителите
Чл. 106. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват
чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация
или поведение на ученика го прави необходимо.
(2) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от
родителите, сайта на училището, както и електронният дневник на паралелката.
Чл. 107. Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в
образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите
педагогически специалисти в удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план.
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси,
които засягат права и интереси на ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по
въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на
училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
Чл. 108. Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно
класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика;
2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха
и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
3. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на
ученика;
4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на
умения за учене през целия живот;
5. да участват в родителските срещи;
6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в
определеното приемно време или в подходящо за двете страни време.

Закон за защита на личните данни
Чл. 4. (1) Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от
следните условия:
1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на
администратора на лични данни;- Нормативно основание – НАРЕДБА № 8 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА
ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; - декларация за
снимки и видео

