ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
с. Професор Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. „Г. Димитров“ №2
 0879456639;  ou7572@mail.bg

РОДИТЕЛИ
Чл. 91 ал. (1) Училището осъществява образователния процес във взаимодействие и
сътрудничество с родителите.
(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е ученическата книжка, както
и електронната поща на един от родителите.
(3) Родителите имат следните права:
1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си в
образователно - възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за
уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда.
2. Да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, учителите и други
педагогически специалисти 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 развитието на училището и центъра за
подкрепа на личностното развитие.
5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават
въпроси, които засягат правата и интересите на ученика.
6. Да участват в училищното настоятелство.
7. Да бъдат консултирани от специалист по въпроси, свързани с възпитанието на учениците и
тяхното професионално развитие.
8. Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището.
(4) Родителите имат следните задължения:
1. При записване на ученика в училището да се запознаят срещу подпис с условията и начина
на обучение, с настоящия правилник и с училищния учебен план на съответната паралелка.
2. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище и своевременно да уведомяват
класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика от училище.
3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не
съответстват на правилника на училището, на положението му на ученик и на добрите нрави;
ежедневно да контролират външния вид, в който ученикът посещава училище
4. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това или бъдат поканени от
класния ръководител или директора.
5. Да не допускат еднолично решаване на конфликти, възникнали между тяхното дете и друг
ученик от училището, без присъствието на учител и на родител или настойник на другия
ученик.
6. Да подпомагат и стимулират детето си да работи максимално добре.
7. Да се отнасят с уважение към училището, учителите, административния персонал и към
тяхната работа.
8. Да не пречат на учителите по време на учебен час да изпълняват професионалните си

задължения.
9. Да съблюдават използването от децата на тетрадки, моливници и други пособия, които
отговарят на възрастовите особености на учениците, възпитават в естетика и не съдържат
агресивни послания.
10. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му да общува с
учениците и учителите и за интегрирането му в училищната среда.
Чл.92 ал. (1) При нанесени материални щети на училището родителят е длъжен да
възстанови щетите:
1. със собствен труд в срок до 5 дни.
2. с парични средства за повреденото или унищожено имущество в срок до 5 дни.
(2) Възстановяването с парични средства на повредено или унищожено училищно имущество
се отчита пред родителя с фактура.
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