
ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2017/2018 учебна година. 

 

 

Чл.54.(1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със заповед: 

1.началото и края на ваканциите с изключение на лятната; 

2. неучебните дни; 

3. началото и края на втория учебен срок. 

ВАКАНЦИИ: 

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна 

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас 

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас 

31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

НЕУЧЕБНИ ДНИ: 

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ 

23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика 

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА: 

07.02.2018 г. – I - XII клас 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА: 

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици) 

01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 

15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици) 

29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици) 

 

Чл.61. (1) Текущите изпитвания се осъществявят ритмично и системно през първия и втория 
учебен срок. 

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се 
установява входното равнище на учениците по учебни предмети, които са изучавани 
през предходната учебна година в задължителните учебни часове. 

(3) Текущото изпитване по ал.2 има диагностична функция с цел установяване на 
дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.       

(4) Две седмици преди оформяне на годишната оценка по учебните предмети, по които не 
се провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, за установяване на 
изходното ниво на учениците. 

Чл.76. (1) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет /3-12.клас/ 
за всеки учебен срок е: 
(2) Две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до два 
учебни часа седмично; 
(3) Три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 
учебни часа седмично; 
(4) Четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 4 и 
повече учебни часа седмично; 
Чл.103 (1) Учениците имат следните права (чл.171 от ЗПУО): 
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 и професията; 
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; 



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. 
            (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.104. (1) Учениците имат следните задължения (чл.172 от ЗПУО): 
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; 
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 и бележника за кореспонденция; 
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 
10. да спазват правилника за дейността на институцията; 
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните 
часове; 
12. Да не закъсняват безпричинно за учебните часове ; 
13. Да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния 
правилник ; При провеждане на училищни и официални тържества или празници са  длъжни  да 
носят  вратовръзката на официално облекло и бяла риза, а при спортни мероприятия- шапката, 
които са елементи от униформата на училището ; 
14. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и 
наркотични вещества ; 
15. Да влиза в сградата на училището само след показване на ученическа карта или ученическа 
книжка на представителя на охранителната фирма ; 
16. Да бъдат  на обществени места с придружител в съответствие с изискванията на Закона за 
закрила на детето ; 
17. Да опазват  материално-техническата база и чистотата в сградата, двора и прилежащите 
територии на училището ; 
18. Да изхвърлят  на определените за целта места в сградата на училището опаковките на 
използваните храни и напитки ; 
19.  Да пазят  чисто работното си място, класните стаи, кабинетите и физкултурния салон, като 
отпадъчните материали се изхвърлят на определените за тази цел места.При увреждане на 
училищното и държавното имущество, носят  материална отговорност за причинените щети, 
които родителите възстановяват в едноседмичен срок: закупуват материали и правят ремонт; 
материално възстановяват съответния предмет или заплащат стойността на щетите или на 
необходимия ремонт;  когато не е констатирана персонална вина класът/ класовете/ , които в 
този ден са имали учебни занятия в тази стая, заплащат щетата; средствата се предават на 
домакина срещу документ; ако щетата е невъзвратима по горепосочените  начини, да се положи 



възпитателен труд- часовете се определят в зависимост от размера на щетата; при неспазване 
и просрочване на срока се налага санкция на извършителя/те. 
20. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището ; Да не пречи на учителя 
при изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните 
часове ; Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 
учебните часове; 
21. Да не стават по време на час без разрешение на учителя и да не пречат на останалите ученици 
да работят;  
22. Да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове ; 
23. Да идват на училище не по късно от 10 мин. преди началото на учебните занятия и да заемат 
определеното си място след биенето на първия звънец; 
24. Да бъдат в час със заместващ учител при отсъствие на титуляра; 
25. Да изпълняват функциите на дежурен ученик- всеки клас определя по двама дежурни 
ученици за седмицата; 
(2). Дежурните ученици са длъжни да : 
- Осигуряват реда и дисциплината в класната стая / кабинета/ по време на междучасие ; 
- Следят за опазване на имуществото и МТБ в класните стаи през междучасията и при 
констатирани нарушения своевременно уведомяват преподавателя или дежурен учител; 
- Почистват дъската и проветряват класната стая / кабинета/ през междучасията 
- Информират преподавателите за отсъстващите ученици ; 
- Дежурствата в класните стаи се организират от класните ръководители ; 
26. Да посещават редовно учебните занятия, а при отсъствие по болест да представят в 3- дневен 
срок медицинска бележка, издадена от личния лекар или документ от спортен клуб, в който 
членуват, като при особено важни причини родителите своевременно да информират класния 
ръководител за продължителността на отсъствията ; 
(3) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини : 

● До 3 /три/ дни в една учебна година с уведомление от родителя до класния ръководител; 
● До 7 / седем/ дни в една учебна година с разрешение на Директора на училището въз 

основа на писмена молба от родителя; 
● При отсъствие от учебни занятия да представи документ или уведомително писмо от 

родителя или настойник, в срок от  три дни след идването му на училище, а родителите 
се задължават да уведомят класния ръководител. Ако този срок не се спази и родител не 
е информирал класния ръководител , направените отсъствия остават неизвинени; 

● при отсъствие по болест да представят в 3- дневен срок медицинска бележка, издадена 
от личния лекар или документ от спортен клуб, в който членуват, придружен от 
заявление от родителя, като при особено важни причини родителите своевременно да 
информират класния ръководител за продължителността на отсъствията ; 

(4) Ученикът е длъжен да полага грижи за съхраняването на безплатните учебници-в тях не се 
пише, рисува, оцветява; в случай на преместване на ученик в друго училище по време на 
учебната година, ученикът връща учебниците и неизползваните учебни помагала, което 
класния ръководител удостоверява на обходен лист ;  в случай, че ученикът не върне учебник 
или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика 
учебникът е негоден за следваща употреба, родителите/настойниците/ възстановяват 
учебника или неговата стойност в училището. При преместване на ученик в задължителна 
училищна възраст в друго училище, той връща учебниците си ; приемащото училище му 
осигурява учебници от собствения си фонд; 
(5) Ученикът няма право да : 
1. Закъснява за учебните часове.Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е 
неизвинено отсъствие. Закъснения до 10 мин. За три учебни часа без уважителни причини се 
считат за един учебен час неизвинено отсъствие. 
2.  Участва в политически партии и организации. 
3. Учи в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак. 
4. Унижава личното достойнство на  съучениците си, свързано с религиозни, етнически , полови 
различия и др. 



5. Има арогантно поведение и отношение към учителите и училищния персонал. 
6. Унищожава, фалшифицира, укрива или злоупотребява с училищна документация и училищна 
МТБ. 
7. Сяда на первазите на прозорците, да влиза без разрешение в учителската стая или да остава 
в сградата на училището след приключване на учебните занятия на своята учебна смяна, освен 
ако не е ангажиран в извънкласна дейност за деня. 
8. Носи под какъвто и да е предлог в училище всякакъв вид  оръжие, спрей или други запалими 
вещества. 
9. Употребява наркотични вещества, алкохол или да пуши в сградата на училището и 
училищния двор. 
10. Се храни в класните стаи и коридорите, а само на определените за целта места/ училищния 
стол, лавка и училищния двор / 
11. Използва лични електронни устройства  по време на час, да внася топки и играчки в 
училище. 
12. Се явява в училище с облекло и във вид, който съответства на  положението му на ученик и 
на добрите нрави : 
- поли с дължина около коляното 
- панталони, дънки и джинси с прилични кройки и модели; блузи, ризи и фланели без голи 
гърбове, дълбоки деколтета, прилична дължина;  
- недопустимо е явяването на ученика с екставагантни прически, грим и маникюр в крещящи 
цветове, шорти, къси панталонки, шалвари , джапанки и др. С изключение на случаите, в които 
вътрешноучилищни мероприятия, тържества изискват  носенето на носии, екипи, костюми и 
др. 
13. Говори по телефона по време на час и да излиза за провеждане на разговори, без разрешение 
на учителя. 
14. Получава стипендия след наложено наказание от педагогическия съвет. 
15. Внася футболни, баскетболни, волейболни идр. топки в сградата на училището. Същите да 
се оставят на съхранение при охраната на училището до приключване на учебните занятия. 
16. Малтретира съучениците си, прилагайки физическо и психическо насилие. 
17. Взема принудително вещи и пари от съучениците си или да присвоява чужда вещ, намерена 
на територията на училището. Намерени чужди вещи в района и сградата на училището се 
предават на охраната или на помощник- директор. 
18. Пречи на учителя и на училищния персонал по време на изпълнение на служебните им 
задължения и нарушава дисциплината и добрите норми на поведение по врем на учебен час, 
междучасие, мероприятията извън училище и учебните екскурзии. 
Чл. 105. (1) Учениците са длъжни: 
1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и 
противопожарна охрана; 
2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им 
известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги 
спазват; 
3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт; 
4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата 
за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им 
указания в това направление; 
5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 
6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 
7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на 
общежитието. 
(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 
1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 
2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители; 
3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки 
без предварително съгласие на родителите; 



4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол 
работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на 
материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и 
тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.; 
5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател; 
6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 
компютърна мрежа или атакува други системи; 
7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто 
име на училището. 
 
САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
Чл.125. /съгл. Чл. 199 до чл. 207 от ЗПУО/ За неизпълнение на задълженията си по ЗПУО, в 
нормативните актове по прилагането му, този правилник  и вътрешни правила за налагане на 
наказания, с цел преодоляване на проблемното поведение на учениците, по преценка и 
предложение на класен ръководител, учител, педагогически съветник и ръководството на 
училището, може да бъде стартирана процедура по налагане санкция на учениците: 
(1) Санкция „Забележка от класния ръководител“ се налага и регламентира, както 
следва: 
1.  допуснати 3 неизвинени отсъствия; 
2.  еднократни леки нарушения на настоящия правилник;  
3.  при две забележки по поведението на ученика, външния вид и подготовката за учебен 
час /екип, учебни помагала, поведение, несъответстващо на добрите нрави и др/, вписани в 
дневника на класа/ полуинтернатната група; 
4. по преценка на класния ръководител за други леки нарушения на този правилник;  
5. Санкция „Забележка от класния ръководител“ не противоречи на разпоредбите на ЗПУО 
и има превантивна функция. 
6. Класният ръководител уведомява писмено родител в ученическата книжка  за причините 
за налагането й и бъдещите възможни и наложителни съвместни дейности за преодоляване на 
проблемното поведение; 
7.  За налагането й не се издава заповед на директора. 
8. Наложената Санкция „Забележка от класния ръководител“ се вписва в ученическата 
книжка на ученика. 
9. Класният ръководител устно уведомява класа за мотивите при налагането на тази 
санкция на ученик от класа. 
10. Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. 
(2) Санкция „Забележка“ “  се налага и регламентира, както следва: 
1. за допуснати 5 1/3 неизвинени отсъствия; 
2. пречи при изпълнение на служебните задължения на учителя; 
3. за повторни леки нарушения на настоящия правилник, за които на ученикът/чката е 
наложена вътрешна санкция по ал.1; 
4. за три забележки по поведението на ученика, външния вид и подготовката за учебен час 
/екип, учебни помагала, поведение, несъответстващо на добрите нрави и др/, вписани в 
дневника на класа/полуинтернатната група; 
5. двукратно нерегламентирано от учител ползване на електронна техника в учебен час, 
вписани в дневника на класа/полуинтернатната група; 
6. за възстановимо увреждане на училищна или частна собственост, подправяне или 
непредставяне на учебна документация-бележник, предоставяне на некоректна и/или 
подвеждаща информация, описани в дневника на класа/полуинтернатната група; 
7. за еднократно поведение, което застрашава в лека степен физическото здраве на ученици 
и служители в 105.СУ – блъскане, удар с лек предмет – топка, учебни помагала, бутилка, чанта, 
спъване и др;  



8. за еднократно поведение, което застрашава в лека степен психичното здраве на ученици 
и служители в 105.СУ – грубо отношение и думи, нанесена обида на основание на външен вид, 
произход и състояние, компетенции и др.; 
9. при отказ от изпълнение на учебните и други задължения на ученика като общо или 
конкретно поставени от класен ръководител/ учител и регламентирани в този правилник. 
10. При подтикване на ученик, за да извърши действия, застрашаващи психичното здраве на 
друг ученик. 
11. Санкцията „Забележка“  се налага със заповед на директора по мотивирано писмено 
предложение на класния ръководител и писмено уведомен  родител за причините за 
налагането й и бъдещите възможни и наложителни съвместни дейности за преодоляване на 
проблемното поведение;  
12. Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. 
(3) Санкция „Преместване в друга паралелка на същото училище“  се налага и 
регламентира, както следва: 
1. за допуснати 7 1/3 неизвинени отсъствия и наложена санкция по ал.2; 
2. за повтарящо се поведение, което застрашава в лека степен физическото здраве на 
съученици и служители в 105.СУ – блъскане, удар с лек предмет – топка, учебни помагала, 
бутилка, чанта, спъване и др., при вече наложена санкция по ал.2 за него и описани в дневника 
на класа/полуинтернатната група;  
3. за повтарящо се поведение, което застрашава в лека степен психичното здраве на 
ученици и служители в 105.СУ – грубо отношение и думи, нанесена обида на основание на 
външен вид, произход и състояние, компетенции и др., при вече наложена санкция по ал.2 за 
него и описани в дневника на класа/полуинтернатната група; 
4. при некоригирано и съзнателно грубо непреодолимо поведение или конфликт, в разрез 
с добрите нрави и този правилник, със съученици или учители в класа, по доказана вина на 
предложения за санкция ученик/чка по тази алинея, при вече наложена санкция по ал.2; 
5. Санкцията „преместване в друга паралелка на същото училище“ не се прилага при 
промяна на профила, професията или специалността; 
6. Санкцията „Преместване в друга паралелка на същото училище“  се налага със заповед на 
директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител и писмено уведомен  
родител за причините за налагането й и бъдещите възможни и наложителни съвместни 
дейности за преодоляване на проблемното поведение; 
7. Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. Когато санкцията 
„Преместване в друга паралелка на същото училище“  е наложена до 30 учебни дни преди края 
на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебна година;  
8. Санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап; 
9. По писмено изразено желание на ученика и негов родител, по преценка на директора и 
при мотивирано становище на класен ръководител, след заличаване на санкцията „преместване 
в друга паралелка на същото училище“, ученикът може да продължи обучението си в 
паралелката, в която е преместен. 
(4) Санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага и регламентира, 
както следва: 
1. за допуснати 10 1/3 неизвинени отсъствия; 
2. за тежки и системни нарушения на настоящия правилник, за които на ученикът/чката е 
наложена вътрешна санкция по ал.2  за същите; 
3.  участие в хазартни игри на територията на училището; 
4. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен физическото 
здраве на ученици и служители в 105.СУ – физическа саморазправа, съзнателен опит за 
причиняване на физическа травма и др., при вече наложена санкция по ал.2 за него и и описани 
в дневника на класа;  
5. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен психичното 
здраве на ученици и служители в 105.СУ – арогантно поведение, грубо отношение и думи, обида 
на основание на външен вид, произход и състояние, компетенции и др., при вече наложена 
санкция по ал.2  за него и описани в дневника на класа; 



6. неразрешено ползване на частна или училищна собственост; 
7. нерегламентирано ползване на електронна техника в учебен час, заснемане на видеоклип 
или снимков материал с цел уронване престижа на ученик; 
8. придобиване на чужди лични снимки и клипове и заснети в учебен час в  и от социалните 
мрежи с цел психически тормоз над ученици; 
9. фалшифициране на училищната документация – дневник на класа и др. 
10. Санкцията „Предупреждение за преместване в друго училище“ се налага със заповед на 
директора по предложение на педагогическия съвет, при писмено уведомена териториална 
структура за закрила на детето и писмено уведомен  родител за причините за налагането й и 
бъдещите възможни и наложителни съвместни дейности за преодоляване на проблемното 
поведение; 
11. Срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. Когато санкцията 
„Предупреждение за преместване в друго училище“  е наложена до 30 учебни дни преди края на 
втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебна година;  
12. Санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап; 
13. Ученик, на когото е наложена санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех за срока на санкцията. 
(5) Санкция „Преместване в друго училище“ се налага и регламентира, както следва: 
1. за допуснати над 15 1/3 неизвинени отсъствия; 
2. за тежки еднократни нарушения на настоящия правилник; 
3. за тежки и системни нарушения на настоящия правилник, за които на ученикът/чката е 
наложена вътрешна санкция по ал.2 и ал.3 за същите; 
4.  доказано тютюнопушене и употреба и разпространение на алкохол или наркотични 
вещества в сградата и района на училището; 
5. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен физическото 
здраве на ученици и служители в 105.СУ – физическа саморазправа, съзнателно предизвикана 
физическа травма и др., при вече наложена санкция по ал.2 и ал.3 за него и и описани в дневника 
на класа;  
6. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен психичното 
здраве на ученици и служители в 105.СУ – арогантно поведение, грубо отношение и думи, обида 
на основание на външен вид, произход и състояние, компетенции и др., при вече наложена 
санкция по ал.2 и ал.3 за него и описани в дневника на класа; 
7. повторна кражба или безвъзвратно увреждане на частна или училищна собственост; 
8. нерегламентирано ползване на електронна техника в учебен час, заснемане на видеоклип 
или снимков материал , практически използвана за уронване престижа на учител или служител 
на 105.СУ; 
9. отправени писмени и устни заплахи за живота и здравето на учител или служител на 
105.СУ; 
10. непозволено ползване и качване на чужди лични снимки и клипове и заснети в учебен 
час в социалните мрежи на съученици, учители и служители на 105.СУ с цел психически тормоз 
и уронване на престижа; 
11. при подтикване, изнудване и предлагане на финансов и друг стимул на ученик, за да 
извърши действия, застрашаващи психичното му и физическо здраве и живот  или на друг 
ученик, учител и служител на 105.СУ. 
12. санкцията „Преместване в друго училище“  се налага със заповед на директора по 
предложение на педагогическия съвет, при писмено уведомена териториална структура за 
закрила на детето и писмено уведомен  родител за причините за налагането й и бъдещите 
възможни и наложителни съвместни дейности за преодоляване на проблемното поведение; 
13. срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. Когато санкцията 
„Преместване в друго училище“  е наложена до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, 
тя влиза в сила от началото на следващата учебна година;  
14. санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап; 
15. ученик, на когото е наложена санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех за срока на санкцията. 



16. по писмено изразено желание на ученика и негов родител, по преценка на директора и 
при мотивирано становище на класен ръководител, след заличаване на санкцията „преместване 
в друго училище“, ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместен. 
(6) Санкция „Предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма на 
обучение“ се налага и регламентира, както следва: 
1. на ученици, навършили 16 годишна възраст; 
2. за допуснати над 13 1/3 неизвинени отсъствия и над 25% отсъствия в края на срока, 
съзнателно неглижиране на учебния процес и с възпрепятстване работата на учител/и и 25% 
процента извинени отсъствия; 
3. за нарушения на настоящия правилник, за които на ученика/чката е наложена вътрешна 
санкция по ал.2 и ал.3; 
4. за съзнателно поведение, което застрашава в голяма степен физическото здраве на 
ученици и служители в 105.СУ – физическа саморазправа, съзнателно предизвикана физическа 
травма и др., при вече наложена санкция по ал.2 и ал.3 за него и и описани в дневника на класа;  
5. за съзнателно поведение, което застрашава в голяма степен психичното здраве на 
ученици, учители и служители на 105.СУ – арогантно поведение, грубо отношение и думи, обида 
на основание на външен вид, произход и състояние, компетенции и др., при вече наложена 
санкция по ал.2 и ал.3 за него и описани в дневника на класа; 
6. за кражба или безвъзвратно увреждане на частна или училищна собственост; 
7. санкцията „Предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма на 
обучение“  се налага със заповед на директора по предложение на педагогическия съвети 
писмено уведомен  родител за причините за налагането й и бъдещите възможни и наложителни 
съвместни дейности за преодоляване на проблемното поведение; 
8. срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. Когато санкцията 
„Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“  е наложена до 30 учебни дни 
преди края на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебна година; 
9. санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап; 
10. ученик, на когото е наложена санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех за срока на санкцията. 
(7) Санкция „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ се налага и 
регламентира, както следва: 
1. на ученици, навършили 16 годишна възраст; 
2. за допуснати над 15 1/3 неизвинени отсъствия, съзнателно неглижиране на учебния 
процес и с възпрепятстване работата на учител/и; 
3. за тежки еднократни нарушения на настоящия правилник; 
4. за тежки и системни нарушения на настоящия правилник, за които на ученика/чката е 
наложена вътрешна санкция по ал.2 и ал.3 за същите; 
5.  доказано тютюнопушене и употреба на алкохол или наркотични вещества в сградата и 
района на училището; 
6. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен физическото 
здраве на ученици и служители в 105.СУ – физическа саморазправа, съзнателно предизвикана 
физическа травма и др., при вече наложена санкция по ал.2 и ал.3 за него и и описани в дневника 
на класа;  
7. за съзнателно повтарящо се поведение, което застрашава в голяма степен психичното 
здраве на ученици, учители и служители на 105.СУ – арогантно поведение, грубо отношение и 
думи, обида на основание на външен вид, произход и състояние, компетенции и др., при вече 
наложена санкция по ал.2 и ал.3 за него и описани в дневника на класа; 
8. повторна кражба или безвъзвратно увреждане на частна или училищна собственост; 
9. нерегламентирано ползване на електронна техника в учебен час, заснемане на видеоклип 
или снимков материал , практически използвана за уронване престижа на ученик, учител и 
служител на 105.СУ; 
10. отправени писмени и устни заплахи за живота и здравето на ученик, учител и служител 
на 105.СУ; 



11. непозволено ползване и качване на чужди лични снимки и клипове и заснети в учебен 
час в социалните мрежи на съученици, учители и служители на 105.СУ; 
12. санкцията „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“  се налага със 
заповед на директора по предложение на педагогическия съвет, при писмено уведомена 
териториална структура за закрила на детето и писмено уведомен  родител за причините за 
налагането й и бъдещите възможни и наложителни съвместни дейности за преодоляване на 
проблемното поведение; 
13. срокът на санкцията е до края на учебната година, в която е наложена. Когато санкцията 
„Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“  е наложена до 30 учебни дни 
преди края на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебна година;  
14. санкцията не се налага на ученици в класовете от начален етап; 
15. ученик, на когото е наложена санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех за срока на санкцията. 
(8) Освен налагането на санкция, ученикът може да бъде насочен към консултации и 
педагогическа и психологическа подкрепа от специалист с писменото съгласие на 
родител, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на 
ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, дейности в полза на 
класа и училището, съобразени с неговите интереси, индивидуална подкрепа от личност, 
която ученикът уважава /настойничество/, професионално ориентиране и други 
дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище и др. 
 (9) При нарушаване на този правилник, след два официално проведени разговора с родителите, 
удостоверени чрез подпис и едно писмено предупреждение, ученикът се отстранява от група 
ЦДО при повторно нарушение до края на учебната година.  
(10) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 
отстрани до края на учебния час. Класният ръководител уведомява писмено родител за 
отстраняването от учебен час и предприема дейности за преодоляване на проблемното 
поведение. Причината за отстраняването се вписва в дневника на класа от учителя, приложил 
мярката по тази алинея. Мярката по тази алинея не се налага на ученици със СОП (специални 
образователни потребности), когато поведението им е резултат от увреждането или 
нарушението на здравето.  
(11) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, в състояние, непозволяващо 
участие в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 
отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя писмено. При налагане 
на мярката по този член за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени 
отсъствия. 
 

ГЛАВА ШЕСТА 
РОДИТЕЛИ 

 
Чл.136. (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. (чл. 208 от ЗПУО) 
 (2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за 
кореспонденция. 
 (3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един 
от родителите, както и електронният дневник на паралелката. 
Чл.137. Родителите имат следните права: (чл.209 от ЗПУО) 
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 определеното приемно време или в друго удобно за двете страни 
време, както и по график, достъпен в сайта на училището; 
3. да се запознаят с училищния учебен план на съответната паралелка; 



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.138. (1) Родителите имат следните задължения: (чл.210 от ЗПУО) 
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно  
училището в случаите на отсъствие на детето или ученика; 
2. да запишат детето при условието на чл.8 и чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното 
образование детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго 
населено място или училище; 
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, 
успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 
4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна 
на ученика; 
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането 
на умения за учене през целия живот; 
6. да участват в родителските срещи; 
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист 
в подходящо за двете страни време; 
8. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от 
известяването от класния ръководител. В случай че щетата не се възстанови в 
регламентирания тридневен срок, се налага санкция на ученика, след решение на ПС; 
9. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при 
осъществяването на дейности по закрила на детето.  
10. да познават и спазват всички вътрешни правила на училището, достъпни в сайта на 
училището; 
11. да не накърняват имиджа на училището, педагогическия и непедагогическия персонал пред 
общността  и обществото със свои действия или бездействия; 
12. да опазват материалната база на училището; 
13. да спазват установените правила за пропускателен режим в училището; 
14. да мотивират правилното общуване според добрите нрави на децата си с учителите и 
непедагогическия персонал в училище и съучениците им; 
(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да 
гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО, са длъжни да гарантират постигането на 
целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, 
учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, 
съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето. 
 
 
 


