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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ  

 

 

РАЗДЕЛ IІ. УЧЕНИЦИ 

 

Чл. 27. (1) Ученик е този, който е записан за обучение за обучение в училището.  

(2) 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 или индивидуална форма и не се е явил да положи съответните 

изпити в три поредни сесии.  

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

директорът на училището уведомява общинската администрация, РУО и органите за закрила на 

детето.  

Чл. 28. Всеки ученик заема определено в началото на учебната година работно място в класната 

стая и ползва индивидуално шкафче, за състоянието на които, носи отговорност и своевременно 

уведомява класния ръководител за забелязани повреди.  

Чл. 29. (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 участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности; 

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 дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за 

факултативните учебни часове; 
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10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на 

въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност; 

11. да получават от учителите консултации; 

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;  

14. да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в извънучебно време за 

развитие на интересите и способностите си; 

15. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване 

на човешките им права;  

16. да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет. 

Чл. 30. (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 не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, 

наркотични вещества и енергийни напитки; 

5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 

6. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие 

на добрите традиции; 

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 не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните 

часове; 

10. да не извършват противообществени прояви. 

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

12. да не излизат през прозорците на помещенията, както и на места, застрашаващи живота им 

в училищната сграда; 

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. Използването им е допустимо за целите на учебната работа в часа с разрешение на 

учителя; 

14. да спазват дневния режим в училището; 

15. 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 и в електронния такъв; 

16. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 

ученици и на добрите нрави; 

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

необходимите учебно-технически пособия; 
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18. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния 

час; 

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

материали като свои; 

20. спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет; 

21. не напускат класната стая при отсъствие на учител, докато дежурния ученик не изясни от 

ръководството на училището с какво ще се занимават този час; 

22. 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; 

23. да спазват нормите за ползване на физкултурния салон и спортната площадка, установени 

в инструкции за безопасност; 

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 съхраняват авторитета на училището и да допринасят за развитие на добрите му 

традиции; 

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

28. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и 

на съучениците си по време на учебните часове; 

29. 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; 

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

за закрила на детето; 

31. 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; 

 (2) Всяко правене на клип и/или снимка и качването им в интернет без изричното съгласие на 

снимания е забранено и наказуемо.  

Чл. 31. (1) Ученикът може да отсъства от училище в следните случаи:  

1. по медицински причини, което удостоверява с медицински документ, с вписан номер на 

амбулаторен лист за извършения преглед, подписан от лекаря, извършил прегледа на ученика и 

подпечатана с печата на лекаря и/или лечебното заведение. Медицинският документ се представя не 

по-късно от до 3 учебни дни след връщането си в училище.  

1.1. При заболяване учениците и родителите следва да поддържат връзка с класния ръководител 

и да го информират за началото на периода на лечение и кога ще бъде представен медицинският 

документ.  

2. Поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортен клуб, 

в който членува ученика, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, 

концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя/представителя на лицето, 

което полага грижи за детето.  
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2.1. За целта родителят уведомява класния ръководител с писмо, към което прилага документ от 

спортния клуб, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 

спектакли, изложби и др.  

3. До 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя 

до класния ръководител.  

4. 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) Горепосочените документи по т. 2 се представят своевременно в деня, в който ученикът идва 

на училище след отсъствието си; по т. 3 – 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; по т. 4 – в случай че заявлението не може да 

се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в 

телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика 

в училище.  

(3) В случай на непредставяне на необходимите документи, удостоверяващи отсъствието по 

уважителни причини, в определените срокове класният ръководител регистрира отсъствията като 

отсъствия по неуважителни причини.  

Чл. 32. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в 

образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната 

общност при условия и по ред, определени с Наредбата за образование.  

(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. изяви в областта на творческата самодейност;  

5. граждански прояви с висока морална стойност.  

(3) Директорът на училището, след решение на педагогическия съвет, със заповед присъжда 

награди за учениците.  

(4) Наградите за 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 в ученическата книжка, съобщава се пред 

класа;  

3. писмено обявяване – благодарност, чрез писма до родителите за достойни прояви на техните 

деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на училището и фейсбук страницата на 

училището;  

4. похвална грамота;  

5. предметни награди.  

РАЗДЕЛ ІІІ. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл. 43. (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;  
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2. преместване в друга паралелка в същото училище;  

3. предупреждение за преместване в друго училище;  

4. преместване в друго училище;  

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.  

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

отстрани до края на учебния час.  

(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 родителя.  

(5) На ученик с наложена санкция се предоставя обща подкрепа и се осигуряват и дейности за 

превенция и преодоляване на проблемно поведение.  

Чл. 44. (1) След всеки 3 допуснати отсъствия от училище класният ръководител на ученика 

уведомява родителя/представителя на лицето, което полага грижи за ученика и обсъжда с него 

възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.  

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се 

вписват в ученическата книжка.  

Чл. 45. При неспазване на изискванията на ЗПУО и настоящия правилник или при допускане на 

отсъствия по неуважителни причини от учениците се налагат следните санкции:  

1. „Забележка“ – за:  

а. 5 (пет) отсъствия по неуважителни причини;  

б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;  

в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи;  

г. регистрирани над 3 бележки в дневника, относно несериозно поведение и отношение в процеса 

на обучение;  

д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;  

е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на организирани дейности 

извън училище с учебна цел;  

ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри 

и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището;  

з. за използване на електрони средства по време на учебните часове.  

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ – за:  

а. 7 (седем) отсъствия по неуважителни причини;  

б. възпрепятстване на учебния процес;  

в. употреба на алкохол.  

3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за:  

а. 10 (десет) отсъствия по неуважителни причини;  

б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация;  

в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;  

г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в 

училището;  

д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището;  

е. прояви на физическо и психическо насилие, кибертормоз – за първо провинение;  

ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка – за първо провинение;  
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з. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение;  

и. за накърняване с поведението си авторитета и достойнството на учителите и останалия 

персонал на училището;  

4. „Преместване в друго училище“ – за:  

а. повече от 15 (петнадесет) отсъствия по неуважителни причини;  

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;  

в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището;  

г. упражняване на физическо или психическо насилие, кибертормоз – за второ провинение;  

д. унищожаване на училищно имущество;  

е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ 

провинение;  

ж. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка – за второ провинение;  

з. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение.  

Чл. 46. (1) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.  

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

нарушение на здравето, посочено в медицински документи.  

Чл. 47. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 199, ал. 1 

от ЗПУО. Мерките по чл. 199, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО се прилагат независимо от санкциите по чл. 199, 

ал. 1 от ЗПУО.  

(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. 48. (1) Санкциите са срочни. Срокът на санкциите е до края на учебната година.  

(2) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за 

преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ са наложени до 30 учебни дни преди 

края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.  

Чл. 49. (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) Мярката по чл. 199, ал. 3 от ЗПУО се налага със заповед на директора.  

Чл. 50. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по 

чл. 203 от ЗПУО.  

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането ѝ.  

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и на родителя му, а 

заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното 

управление на образованието.  

(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. 51. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка на ученика.  

(2) Ученик, на който 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.  

Чл. 52. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени или предсрочно – 

по реда, по който са наложени.  
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(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.  

Чл. 53. Процедура за налагане на санкции на учениците:  

(1) Класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани 

с конкретното нарушение, уведомява родителя/представителя на ученика, като провежда разговор, 

на който присъстват ученикът, родителят и педагогическият съветник.  

(2) Класният ръководител съставя протокол за проведения разговор, който се завежда с входящ 

номер и съставлява част от предложението на класния ръководител за откриване на процедурата по 

налагане на санкция.  

(3) При откриване на процедура по налагане на санкцията класният ръководител:  

1. завежда с входящ номер мотивирано писмено предложение до директора на училището за 

откриване на процедурата, като излага фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното 

нарушение, към което прилага протокола по ал. 2;  

2. писмено уведомява родителя за откриване на процедурата.  

(4) След издаване на заповедта на директора за налагане на санкция класният ръководител:  

1. в 3-дневен срок уведомява ученика и на родителя му;  

2. отразява наложената санкция в ученическата книжка на ученика.  

Чл. 54. (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 

отстрани до края на учебния час.  

(2) При налагане на мярката по ал. 1 ученикът няма право да напуска територията на училището 

по време на отстраняването си.  

(3) Учителят, който отстранява ученика от учебен час отразява в дневника имената на 

отстранения ученик и причината за отстраняването му.  

(4) Учителят, който налага мярката, възлага на ученика допълнителна самостоятелна работа, 

която ученикът изпълнява в рамките на 2 учебни часа извън учебно време в училището. Ученикът е 

задължен в следващия учебен час да представи на учителя резултата от извършената работа.  

(5) Учителят оценява изпълнението на възложената допълнителна самостоятелна работа.  

 

ГЛАВА VI. РОДИТЕЛИ 

 

Чл. 55. (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 със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от 

родителите, както и електронният дневник на паралелката.  

Чл. 56. 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 към училището;  

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

Чл. 57. (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 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, 

образователните им резултати 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 уведомяват веднага 

класния ръководител;  

9. да уведомяват класния ръководител своевременно при промяна на местоживеенето, адреса и 

телефона си за връзка с него.  

(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.  

Последна актуализация 15.09.2021 г. 

/  Решение  на  ПС  с  Протокол  № 9/14.09.2021 г. и Заповед № 4 / 15.09. 2021 г. на директора на 

училището/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


