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УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Права и задължения на ученици 

Чл. 41.  Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 

Чл.42. (1) 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 форма и не се е явил да положи съответните изпити в три 

поредни сесии. 

(2) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява Общинската администрация, регионалното управление 

на образованието и органите за закрила на детето. 

Чл. 43. Всеки ученик, заема определено в началото на учебната година работно място в 

класната стая, за състоянието, на което носи отговорност и своевременно уведомява класния 

ръководител за забелязани повреди. 

Чл. 44. Като форма на участие на учениците в дейността на живота на училището, се 

изграждат ученически съвети по паралелки и ученически парламент. 

Чл. 45. (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 между учебните предмети или модули, предложени от училището за 

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;  

4. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията си;  

6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

7. да бъдат информирани и консултирани;  

8. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;  

9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите и за факултативните учебни часове;  

10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при 

решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност;  
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11. 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;  

12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 

13. да получават от учителите консултации- включително и учениците на 

самостоятелна или индивидуална форма на обучение; 

14. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство 

и нарушаване на човешките им права; 

15. да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в 

извънучебно време за развитие на интересите и способностите си. 

Чл. 46. (1) Учениците имат следните задължения: 

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 

2. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 

физическо и психическо насилие; 

3. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 

4. да спазват правилника за дейността на училището; 

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, 

алкохол, наркотични вещества и  енергийни напитки;  

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

7. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 

развитие на добрите традиции; 

8. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 

9. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата 

си книжка и бележника за кореспонденция; 

10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 

учебните часове; 

11. да не извършват противообществени прояви. 

12. да не напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време. 

13. да поставят мобилните си телефони, преди началото на учебните часове на 

определеното място за съхранение в класната стая. Отговорникът на класа ги заключва и 

предава ключа на учителя, който има първи час. След края на учебните занятия, отговорникът 

взема ключа от учителската стая. При нарушение, телефоните се вземат и се връщат на 

родителя от директора на училището след лична среща с него. 

14. да не внасят храни и напитки в класните стаи; 
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15. да спазват дневния режим в училището; 

16. да заемат мястото си в класната стая и да се подготвят за работа след биенето на 

първия звънец; закъснение за учебен час се отбелязва с 1/2 неизвинено отсъствие в 

предвидената за това графа на дневника на класа; 

17. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на 

положението им на ученици и на добрите нрави: 

- момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, 

плитки панталони, големи деколтета, тежък грим, непочистени обувки и екстравагантни 

прически; 

- момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, 

екстравагантни прически и непочистени обувки;  

18. да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си книжки, 

необходимите учебно-технически пособия; 

19. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за 

учебния час; 

20. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват 

готови материали като свои; 

21. спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и 

интернет; 

22. не напускат класната стая при отсъствие на учител, докато дежурния ученик не 

изясни от ръководството на училището с какво ще се занимават този час;  

23. когато са отстранени от час учениците са длъжни да останат в училищната 

сграда и да извършват възпитателна дейност под ръководството на непедагогическия персонал 

и под непосредствения контрол на свободните през този час учители – почистване на 

училищната сграда и двор; 

24. да опазват МТБ и чистотата на територията на училището, да не хвърлят 

отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор. 

25. да опазват училищното имущество; да не драскат или пишат по стените, вратите, 

учебната мебел и фасадата на сградата, както и по цялото движимо и недвижимо имущество; 

родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или 

заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от 

счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и 

наказание 

26. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства 

при транспортирането им от и до училище. 
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27. да съхраняват авторитета на училището и да допринасят за развитие на добрите 

му традиции; 

28. да не унижават личното достойнство на съучениците си, да не прилагат 

физическо и психическо насилие върху тях; 

29. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя; 

30. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му 

задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 

31. да не присвояват чужди вещи, при установена кражба от ученик, същият се 

наказва по чл. 139, ал. 1 от ЗПУО по предложение на класния ръководител. 

32. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места; 

33. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията 

на Закона за закрила на детето; 

34. 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; 

Чл. 47. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи 

постижения в образователната дейност и за приноса им към развитието на училищната 

общност: 

(2) Учениците могат да бъдат награждавани за: 

1. отличен успех; 

2. призови места от международни,национални,регионални състезания  и олимпиади в 

областта на науката; 

3. призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта; 

4. граждански прояви с висока морална стойност. 

(3) Директорът на училището, след решение на ПС, със заповед присъжда награди за 

учениците.  

(4) Награди за децата и учениците могат да бъдат:  

1. публична похвала и  изказване на благодарност пред класа и училището; 

2. писмена похвала – вписва се в дневника на класа и ученическата книжка, съобщава 

се пред класа; 

3. благодарствено писмо до родителите за достойни прояви на техните деца, 

съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на училището и ФБ- групата на 

училището; 

4. похвална грамота „Ученик на годината“; 
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5. предметни награди. 

Санкции на учениците 

Чл. 48. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните 

актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, 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. 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да 

го отстрани до края на учебния час при условията на чл. 46 ал.1 т.23. 

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да 

участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 

отстраняването му. 

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на 

ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение и се уведомява родителят. 

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемно поведение. 

 (6) Санкциите "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в 

друго училище" не се налагат на учениците в класовете от началния етап. 

(7)  „Преместване в друго училище“ се налагат за тежки или системни нарушения. 

(8) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане 

или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл. 49. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. 

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните 

особености на ученика. 

Чл. 50. (1) Наказанията са срочни. 

(2) Срокът на наказанията е до края на учебната година. 

(3) „Преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за 

преместване в друго училище“ и „преместване в друго училище“, когато са наложени до 30 
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учебни дни преди края на втория учебен срок, влизат в сила от началото на следващата учебна 

година. 

Чл. 51. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото 

училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на 

класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение 

на ПС. 

(2) Санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“ се налага със заповед 

на директора. 

Чл. 52. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от 

ЗПУО "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище", 

директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 и т.4 и 

Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“. 

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от 

родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва 

всички действия лично, но със съгласието на родителите си. 

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или 

писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 

Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог. 

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, 

както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 53. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението на класния ръководител. 

(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 

РУО. 

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 

259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно 

- процесуалния кодекс. 

Чл. 54. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за 

кореспонденция на ученика. 
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(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 РУО. 

(3) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 „преместване в друга паралелка в същото 

училище“, ученикът няма право да напуска територията на училището до времето на 

отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с 

ученика за повишаване на мотивацията и социалните му умения за общуване. 

Чл.55. (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. 

 

Права и задължения на родители. 

Чл. 66. (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 между училището и родителите/настойниците на учениците от І 

до ІІІ клас е бележникът за кореспонденция. В него се описва текуща информация за: 

личностното развитие, процеса на обучение и постигнатите резултати от ученика.  

(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. 67. 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 определеното приемно време или в друго удобно за 

двете страни време; 

3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете; 

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 
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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 училището; 

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 

Чл. 68. (1) Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват 

своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика; 

2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО, ученикът 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. при отсъствие на ученика по болест или по особено важни причини да уведомява 

веднага класния ръководител; 

9.  да уведомява класния ръководител своевременно при промяна на местоживеенето, 

адреса и телефон. 

(2) Материалните щети нанесени от учениците се възстановяват от техните родители. 

При невъзможност за финансово обезпечаване, щетата може да бъде възмездена чрез 

доброволен труд в полза на училището; 

Чл. 69. Родителите/настойниците на учениците от I до IV клас придружават или 

осигуряват придружител на децата си от дома до училище (нe по-късно от 10 минути преди 

началото на учебните занятия и не по-късно от 10 минути след приключване на учебните 

занятия). В случай, че ученикът се придвижва сам, родителя (настойника) декларира писмено 

това в началото на учебната година. 

Учители и други педагогически специалисти 

Чл. 70. (1) Учителите, психологът, ръководител направление ИКТ, директорът и 

заместник-директорът в училище са педагогически специалисти.  

(2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции: 
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1. учители, психолог, ръководител направление ИКТ – лица, свързани с обучението, 

възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на учениците; 

2. директор и заместник-директор – лица, свързани с управлението на училището. 

Чл. 71. (1) Професионалният профил на педагогическия специалист, определя 

необходимите компетентности, като съвкупност от знания, умения и отношения, които са 

необходими за изпълняване на определена длъжност. 

(2) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за 

всеки вид педагогически специалист са определени в професионалния профил в Наредба за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти.  

Чл. 72. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват 

от директора на училището . 

Права и задължения 

Чл. 73.  Педагогическите специалисти имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес; 

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 

5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани; 

7. да оценяват и избират учебниците и учебните помагала, по учебния предмет, по 

който преподават, съгласно процедурата в Наредба № 6 за учебниците и учебните помагала; 

8. на педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 

родителите, административните органи и обществеността.. 

Чл. 74. Длъжността „учител“ включва следните функции: 

1. планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните  

особености и специални образователни потребности на учениците, както и на възможностите 

за развитието им; 

2. организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни 

методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и 

поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, 

които насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно 

общуване и сътрудничество както между учител и учениците, така и между самите ученици; 
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3. оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените 

компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и 

съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно 

специфичните им потребности; 

 4. сътрудничество и екипна работа с други педагогическите специалисти и 

взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за 

личностно развитие на учениците; 

 5. контролиране и отчитане участието на  учениците в образователния процес и 

своевременно информиране на родителите за допуснати отсъствия и възникнало проблемно 

поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване; 

 6. отговорност за живота и здравето на учениците, с които работят както по време на 

образователния процес в учебен час, така и по време на организираните от тях допълнителни 

дейности; 

 7. участие в провеждането на НВО и ДЗИ като квестори, оценители, консултанти и 

други. 

Чл.75. (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните 

образователни стандарти; 

2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на 

други дейности, организирани от институцията; 

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в училищното 

образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на ОУ „ХАН АСПАРУХ“. 

(2) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да 

извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и 

чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици, с които работи в училището. 

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият 

специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали 

срещу заплащане от името и за сметка на учениците през предходната учебна година е 

извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 

4от ЗПУО. 

Права и задължения на класни ръководители 

Чл. 76. Класните ръководители се определят със заповед на директора в началото на 

учебната година. 
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Чл. 77. (1) Класният ръководител е длъжен: 

1. да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които 

се отнасят до поверената му паралелка. 

2. да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове 

– правилника за устройството и дейността на училището, инструктажи, заповедите на 

директора и др. 

3. да се осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към интереса 

и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота 

му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 

4. да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си 

работа с тях. 

5. да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката. 

6. да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява 

отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки и 

бележника за кореспонденция. 

7. задължително да уведомява родителите след направени 5, 10, 15 отсъствия от страна 

на ученика, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или 

други мерки по този правилник. 

8. да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си. 

9. да води училищната документация на паралелката, съгласно изискванията в 

Наредбата за информация и документите и в края на учебната година да я предаде на 

директора без пропуски. 

9.1.ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година,  

9.2. ученическа книжка – оформена със снимка, адрес, име и подпис на родител/ 

настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от 

обучението; отзиви и информация относно ученика; права и задължения на ученика. 

9.3. да води дневника на паралелката съгласно изискванията на Наредбата за 

информация и документите като отразява в него: списъка на учителите по отделните 

предмети/ модули; седмичното разписание на учебните часове; срещи с родители; график на 

контролните и класните работи; резултати от обучението; наложени и отменени наказания, 

индивидуална работа, обща подкрепа за личностно развитие; Изписва учебните предмети за 

седмицата и деня и следи за попълването на темите от учителите, отсъствията, техния подпис 

и останалите графи за попълване от тях; 

9.4. води и други документи, съгласно  Наредбата за информация и документите, 

издадени на детето/ученика  
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9.5. отразява подкрепата за личностно развитие на учениците 

9.6. заедно с директора оформя и подписва следните документи: 

 Удостоверение за завършен клас от начален етап  

 Удостоверение за завършен начален етап  

  Удостоверение за завършен клас  

 Свидетелство за основно образование. 

 Дубликат на свидетелство за основно образование  

 Удостоверение за преместване  

9.7. Съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други 

оправдателни документи и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има 

право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа. 

9.8.  На 1-то число от всеки месец подава до директора доклад, относно броя на 

отсъствията по уважителни и неуважителни причини за предходния месец, наложените 

санкции, имената на учениците, допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни причини. 

9.9. Ежемесечно докладва на директора за ученици застрашени от отпадане, причините 

и извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в дневника на класа 

уведомителните писма до родителите.  

9.10. Носи отговорност за съхраняването на дневника на класа. 

 9.11. Планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи 

изграждане на ученически колектив. 

9.12. Организира изпълнението на решенията на ПС, УН, ученическия парламент и 

училищното ръководство. 

9.13. На първата родителска среща в началото на учебната година запознава родителите 

с правилника за дейността на училището и училищния учебен план на класа ; 

9.14. Провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го 

регистрира според изискванията. 

9.15. Организира застраховането на учениците. 

9.16. Осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната 

стая. 

Чл. 78. При възникнала конфликтна ситуация, класният ръководител предприема мерки 

за разрешаване на конфликта. 

Чл. 79.  Класният ръководител има право: 

1. Да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка. 

2. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, 
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отнасящи се до образователно-възпитателния процес в паралелката. 

Права и задължения на дежурни учители 

Чл. 80. (1) Дежурството се извършва по график изготвен и утвърден от директора в 

началото на всеки учебен срок.  

(2) Промени в графика на дежурство се правят само с разрешение на директора, а ако 

той отсъства от неговия заместник. 

Чл. 81. (1) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на междучасия 

са длъжни:  

1. да идват на училище в 7.30 часа, 30 минути преди започване на учебните занимания; 

2. да оказват съдействие на охраната в училище, като осигуряват пропускателния 

режим и приемат учениците; 

3. престоят на дежурните учители в училището е задължителен за деня, независимо от 

часовото натоварване; 

4. да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, за 

които отговарят, и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на 

училищното имущество; 

5. да докладват за възникнали проблеми на директора и да получават съдействие при 

необходимост; 

6. да извеждат учениците през голямото междучасие до биене на първия звънец. 

 


