
 

 

Чл. 62. (1) Ученикът има следните  права: 
 

1. да избира училището, профила на обучение, учебните предметите, предвидени в 

училищния учебен план като избираеми, при спазване на изискванията на 

нормативните актове; 

2. да  получава информация по въпросите, свързани с неговото обучение, относно 

правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната 

дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както 

и при поискване; 

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране, да бъде 

насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и 

способности; 

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна срада, както и да получава 

защита при накърняване на правата и достойнството му; 

5. да се ползва от формите за насърчаване на равен достъп до образование при условия 

и по ред, определени в нормативен ред; 

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от 

директора на училището в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и 

способностите си; 

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на 

ученическо самоуправление; 

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в 

учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на 

училищната общност; 

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на 

цялостната училищна дейност; 

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаването на въпроси, 

засягащи неговите права и интереси; 

 

Чл.63. (1) Ученикът има следните задължения: 
 

1.  да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му 

традиции; 

2. да не отсъства от учебни часове без уважителни причини; 

3. да се явява в училище в облекло и вид, съответстващи на добрите нрави; 

4. недопустимо е ученикът да се явява в училище в оскъдно и предизвикателно 

облекло. За момичетата това е къса пола, тип минижуп, дълбоко деколте, гол гръб, 

блуза или потник с тънки презрамки, панталон с много ниска талия и къси панталонки. 

За момчетата – къс панталон и потник. Добрият външен вид на ученика изключва 

силния грим, пиърсинг по лицето, носенето на прекалено големи бижута и 

боядисването на косата във фрапиращи цветове. Облеклото на ученика трябва да бъде 

изчистено от политически и религиозни символи; 

5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите ученици и учители, 

както и да не прилага физическо и психическо насилие; 

6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и 

алкохол; 

7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на 

час без разрешение на учителя; 

8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, 

както и на съучениците си по време на учебните часове; 



9. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност; 

10. да не бъде на обществени места без придружител, в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 

11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 

12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване от 

учителя или директора; 

13. да носи ученическата си лична карта в училището и извън него. 

14. да заемат местата си и да се подготвят за съответния час след биенето на първия 

звънец; закъснение до 15 минути се отбелязва с 1/3 неизвинено отсъствие 

(2) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник е нарушение на 

училищната дисциплина. 

 

Чл.64. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния  клуб, в който 

членува; 

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя; 

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа 

на писмена молба от родителя. 

 

Чл.65. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неуважително 

отсъствие. 

(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за 

един учебен час неуважително отсъствие. 

Чл.66. (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия са 25 процента от 

хорариума по съответния учебен предмет и не позволяват оформяне на срочна или 

годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по 

предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и 

уменията за завършване на учебния срок и /или/ учебната година.  

(2) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма 

оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това. 

(3) Броят на отсъствията по уважителни причини на учениците със СОП не се отразява 

на формирането на срочната оценка – ДВ,бр.51 от 2009г. 

 

Чл.67. (1) Когато целия клас избяга от даден час, преподавателят е длъжен писмено да 

уведоми директора още същия ден и да предложи дата и час за отучване на часа. 

 

Чл.68. (1)  За допуснатите отсъствия  класният ръководител своевременно писмено 

уведомява родителя или настойника на ученика. 

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

месечно се вписват в ученическата книжка. 

 

Чл.69. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя 

характеристика на всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието 

на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната 

дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и 

отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на 

родителя срещу подпис. 

(2)  При завършване на средно образование, класният ръководител изготвя цялостна 

характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от 

дипломата за средно образование. 



(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго 

училище. 

 

Чл. 70. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този 

правилник ученикът се наказва със: 
1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна 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 

този правилник, както и когато състоянието му не позволява  да участва в учебно-

възпитателния 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 по ал.3 

се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и 

се уведомява родителя. 

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

преодоляване на проблемно поведение. 

 

Чл.71. (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. 

(3) Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не се прилага, когато 

това налага промяна на професията или специалността. 

(4) Санкцията „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ се прилага 

за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

 

Чл.72.а (1) Санкциите  са срочни. 

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

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „ 

предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и  

„преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни 

дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата 

учебна година. 

 

Чл.72.б (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 Педагогическия съвет. 

 

Чл.73. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и 

училищното образование и настоящия правилник, или при допускане 

на отсъствия по неуважителни причини на учениците се налагат 

следните санкции: 
 

1. „Забележка“ – за: 

а. над 5 броя 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. несериозно поведение и отношение в процеса на обучение; 

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

е. поведение в нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии 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.  

 

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

2016/2017 година. 

 

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

а. 10 броя 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; 

ж. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и 

санкционира от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР; 

з. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо 

провинение; 

и. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за 

първо провинение; 

й. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение. 

 

4. „Преместване в друго училище“ – за: 

а. повече от 15 броя 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; 

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 или дневник – за 

второ провинение; 

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

 

5. „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, 

навършил 16-годишна възраст – за: 

а. повече от 15 броя отсъствия по неуважителни причини; 

б. други тежки нарушения. 

 

6. Отстраняване на ученик от задочна форма на обучение – за: 

а. над 60  отсъствия по неуважителни причини.  

 

7. Ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение може да бъде отписан 

от училище при неявяване на три поредни изпитни сесии. 


