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УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
УЧЕНИЦИ
А/ Основни права и задължения
Чл. 63. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за
постигане целите на образователния процес.
Чл. 64. Ученикът има следните ПРАВА:
 Да избира предметите, предвидени в учебния план като ЗИП и СИП и за учениците от III IV клас и VII, и ИУЧ и ФУЧ за учениците от I, II, V, VI и VIII клас.
 Да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни
дейности.
 Чрез формите на ученическото самоуправление да участва в обсъждането при решаване на
въпроси засягащи училищния живот и общност.
 Да получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение
 Да получава от учителите информация и консултации по професионалното ориентиране и
развитие.
 Да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка.
 Да получава индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си психологически
потребности.
 Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и
физически способности.
 Да ползва безплатно училищната МТБ в учебно, както и в извънучебно време, за развитие на
интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището.
 Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната и
извънкласната си дейност по предложение на ПС.
 Да участва, включително в присъствието на родител, в работата на педагогическия съвет, при
решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.
 Да получава стипендии при условията и по ред определени от МС.
Чл. 65. Ученикът има следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.
 Да посещава редовно учебните занятия и да участва ефективно в часовете.
 Да не допуска прояви на вандализъм.
 Да не допуска обидни изказвания или поведение. Това включва ругатни, унижаващи
достойнството думи, злобни подигравки и жестове, считани за обидни.
 Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.
 Да не участва в политически партии и организации до навършване на 18 години.

 Да не използва електронна цигара и енергийни напитки в училището и в района на
училището.
 Да не допуска посегателство към чужди вещи и училищно имущество;
 Да не допуска посегателство над личното достойнство на когото и да е (нежелан физически
контакт или агресивно поведение спрямо друг член на училищната общност, непрестанни и
отхвърляни опити за встъпване в лични или физически отношения, нежелани и обидни
забележки, унижаващи достойнството устни изказвания или писмени бележки);
 Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час.
Същите да бъдат изключени и прибрани в чантите.
 Да поставя изключен телефона си на катедрата, когато учителят изисква това.
 Да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.
 Да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните
часове.
 Да не пречи на дежурния учител при и по повод изпълнение на служебните му задължения.
 Да не пречи на съучениците си по време на учебните часове.
 Да не демонстрира изява на сексуално-предизвикателно поведение, което би могло да се
счита за оскърбление към другите членове на училищната общност. Това може да доведе до
дисциплинарни наказания.
 Да не снима в училище и на други обществени места и да не публикува снимков и
видеоматериал, уронващ авторитета на ученици, учители и училище.
 Да не унижава личното достойнство на съучениците си, да не прилага физическо и
психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.
 Да не носи хладни и огнестрелни оръжия, да не застрашава живота и здравето на другите
ученици.
 Да се явява навреме на училище /10 минути преди започване на 1-ви учебен час/, според
утвърденото дневно разписание на училището.
 Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик
и на добрите нрави и да не стои в час с шапка или качулка.
 Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за
закрила на детето.
 Да носи винаги ученическата си книжка в училище и да я представя при изпитване или при
поискване от учителя.
 Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
 Да носи учебните дидактически средства и материали, определени за всеки учебен час от
съответния учител, както и спортен екип за часовете по физическо възпитание и спорт.
 Да опазва и поддържа училищната собственост, нужната хигиена в класните стаи,
санитарните възли и двора на училището.
 Да дежури по график, определен от класния ръководител и в помощ на дежурния учител,
като спазва стриктно указанията му.
 Да заема мястото си в класната стая след биене на първия звънец.
 Учениците от II до VII клас:
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 да полагат грижи за съхраняването на получените безплатни учебници - в тях не се пише,
рисува, оцветява.
 преди преместване в друго училище ученикът е длъжен да предаде учебниците си на
класния ръководител.
 след приключване на учебните занятия за съответната учебна година учениците връщат
учебниците си.
 съгласно чл. 2, ал. 4 от Постановление № 79/ 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно
ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти на МС, когато ученикът не
върне учебник или при връщането му се установи, че учебникът е негоден за употреба,
родителите /настойниците/ възстановяват учебника или неговата стойност в училището, от
което е получен.
Чл. 66. (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. 67, ал. 1 и 2, 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 и да отбележи в дневника на класа в раздел „Бележки“ проведеният
разговор.
/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. 67. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
 по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след
връщането си в училище, издаден от общо практикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение
с потвърждение от родител/настойник;
 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/настойника;
 до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от
родителя до класния ръководител;
 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 и т. 4 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/ Заявлението по ал. 1, т. 3 и т. 4 се входират в училище.
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Чл. 68. Класният ръководител следи за спазване на регламентирания брой дни за освобождаване
от училище и информира директора за евентуалното им превишаване.
Чл. 69. Директорът на училището въз основа на заявлението по чл. 67, ал.1, т. 4 взема решение
дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
Чл. 70. При подадена декларация от родител или настойник на ученик от група за целодневна
организация може да отсъства от часовете за организиран отдих и спорт и/или от часовете за
дейности по интереси на целодневната организация на учебния ден:
 до два учебни часа през деня;
 до два дни от седмицата.
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