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КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

В. / Задължения на класни ръководители
Чл. 98. Класният ръководител:
• Запознава срещу подпис на първата родителска среща за учебната година учениците
и родителите с учебния план на съответната паралелка, Правилника за вътрешния ред,
Правилника за дейността на училището, Правилника за изискванията за безопасни
условия на възпитание, обучение и труд, инициира избирането на родителски
комитети.
• Инициира създаването на ученически съвет, чийто състав се определя от учениците.
• Разработва план за часа на класа, съобразен с тематичните области от приложение №
5 на Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование. Планът се утвърждава от директора на училището в
срок до началото на учебната година.
• Контролира редовното посещение на учебните занятия от учениците и своевременно
писмено уведомява родителя или настойника за допуснатите извинени и неизвинени
отсъствия. Броят на отсъствията се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се
вписва в ученическата книжка.
• Следи за поддържане на хигиената и опазване на училищното имущество в класната
стая.
• Води училищната документация за паралелката и отразява в нея движението на
учениците. В края на всеки учебен срок и учебна година я предава на директора в
изрядно състояние срещу подпис.
• Организира дежурството на учениците в класната стая.
• Организира родителски срещи по график или самостоятелно. Изготвя протокол за
взетите решения на проведените родителски срещи, който се подписва от
представители на родителския актив. Не обсъжда публично въпроси, свързани с успеха
и поведението на отделни ученици от паралелката.
• Следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка и поддържа
постоянна връзка с родителите им и техните преподаватели.
• Провежда инструктажи на учениците с цел опазване на здравето и живота им
съгласно заповедите на директора.
• Анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и
предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях .
• Провежда обучението по защита при бедствия, аварии и катастрофи и
противопожарна охрана според Указание на МОН от 04.09.2002 г.
• Класните ръководители на II - VII клас носят отговорност за съхраняване на
учебниците съгласно заповед на директора на училището.
Чл. 99. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика
санкции;
(2) наложените санкции се отразяват в ученическата книжка/ в личния картон / в
личното образователно дело на ученика.
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