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ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Първо частно прогимназиално училище гр. Бургас наричано по-нататък за краткост
‹‹УЧИЛИЩЕТО›› е открито от 15.09.1993 год. със Заповед № РД 14 – 06/ 04.08.1993 год. на
Министъра на образованието и науката. От 01.08.2016 г. по силата на Закона за предучилищното
и училищно образование УЧИЛИЩЕТО е преобразувано в основно. Със Заповед № РД 14-236
от 17.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Първо частно основно училище, гр.
Бургас притежава лиценз за дейност – УДОСТОВЕРЕНИЕ № 84 от 19.07.2017 г. Търговското
дружество на УЧИЛИЩЕТО се управлява от Управител. УЧИЛИЩЕТО има седалище на
управление и адрес на дейност: гр. Бургас, ул. „Антим I”, № 24.
(2) т. 1 В УЧИЛИЩЕТО се обучават ученици в основния и прогимназиален етап на основната
степен на образование.
т. 2. УЧИЛИЩЕТО не е бенефициент на държавна субсидия по смисъла чл. 10, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование ‹‹ЗПУО››.
т. 3. УЧИЛИЩЕТО осъществява своята дейност чрез такси за обучение и дарения.
(3) УЧИЛИЩЕТО се представлява от директор, чиито права и задължения се определят от КТ,
ЗПУО и чл. 25 ал. 2 от този ПРАВИЛНИК.
(4) Участници в образователния процес са, учениците, учителите, заместник-директорите с
преподавателска норма, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите,
представителите на детето или лицата, които полагат грижи за дете, което е ученик в
УЧИЛИЩЕТО.
Чл. 2. (1) Правилникът за дейността на УЧИЛИЩЕТО наричан по-нататък за краткост
‹‹ПРАВИЛНИКА/ЪТ›› урежда устройството, функциите и управлението на УЧИЛИЩЕТО по
отношение на цялостния образователен процес.
(2) т. 1 ПРАВИЛНИКЪТ е разработен на основание чл. 28. (1) от ЗПУО.
т. 2. ПРАВИЛНИКЪТ спазва действащото българско законодателство, Конституцията на
Република България, Кодекса на труда ‹‹КТ››, ЗПУО, Закона за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, Закона за закрила на детето, Държавните образователни стандарти
‹‹ДОС››, приети с НАРЕДБИ като: ‹‹НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за Учебния план ››,
‹‹НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г.››, НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната
подготовка от 08.12.2015 г.‹‹ НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г.››, ‹‹НАРЕДБА № 6 от 04.12.2015 г.
за познавателните книжки, учебниците и учебни помагала ‹‹НАРЕДБА № 6 от 04.12.2015 г.››,
‹‹НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език››, ‹‹НАРЕДБА №
6 от 11.08.2016 г››, ‹‹НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование››, ‹‹НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. ››,
‹‹НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 за институциите в системата на предучилищното и училищното
образование››, ‹‹НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016››, ‹‹НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование››, ‹‹НАРЕДБА № 10
от 01.09.2016 г. ››, ‹‹НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението
на учениците››, както и другите нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието,
‹‹НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. ››, ‹‹НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование››, ‹‹НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г.››,
‹‹НАРЕДБАТА за приобщаващото образование от 20.10.2017 г. ›› ,‹‹НАРЕДБАТА за ПО››,
‹‹НАРЕДБАTA за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 27.12.2016 г. ››,
‹‹НАРЕДБАТА за ДУТПОЦ›› и останалите действащи нормативни документи.

Правилник за дейността на УЧИЛИЩЕТО - извадка

2

ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
Чл. 3. (1) ПРАВИЛНИКЪТ е задължителен за класните ръководители, учителите, учениците, и
непедагогическия персонал на УЧИЛИЩЕТО, както и за всички други лица, намиращи се на
територията на УЧИЛИЩЕТО.
(2) Родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето може да
контролира изпълнението на ПРАВИЛНИКА от детето си, да прави предложения за негови
промени и да съдейства за спазването му от другите ученици.
(3) Директорът на УЧИЛИЩЕТО актуализира ПРАВИЛНИКА съобразно промените в
нормативната база и вътрешно-училищните потребности, непротиворечащи на съществуващото
законодателство.
Чл. 4. Обучението и възпитанието на учениците в УЧИЛИЩЕТО е светско. Не се допуска
налагането на религиозни, етнически, политически и идеологически доктрини.
Чл. 5. Училищното обучение се провежда на книжовен български език.
Чл. 6. (1) В УЧИЛИЩЕТО могат да се приемат ученици в начален и прогимназиален етап на
образование – от I до VII клас. Провеждането на обучение във класовете от I до VII, като и броят
на паралелките в тях, броят на децата във всяка паралелка(но не повече от 16) е конкретен за
всяка учебна година, съобразно броя на кандидатите, показаните от тях резултати и
възможностите на училището.
(2) т. 1. Обучението на учениците в УЧИЛИЩЕТО е платено.
т. 2. УЧИЛИЩЕТО извършва обучение на преференциални такси както и безплатно обучение,
когато това е посочено в Договора за обучение на ученика.
(3) Двустранните договорни отношения между УЧИЛИЩЕТО и родителя, представителя на
детето или лицето, което полага грижи за детето се уреждат на основание ЗПУО и Закона за
задълженията и договорите ‹‹ЗЗД››.
(4) Приемането на ученици в УЧИЛИЩЕТО се извършва при следните условия:
т. 1. в паралелките на съответния клас има свободни места.
т. 2. приемането, преместването на учениците може да се извършва, както следва:
т. 2.1. от I до VI клас - през цялата учебна година;
т. 2.2 в VII - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
/Чл. 106. (1) НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г./
т. 3. учениците са положили успешно писмена проверка по български език и литература и по
математика;
т. 4. родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето е подписал с
„Първо частно основно училище“ ООД „Договор за обучение на ученик” наричан по-нататък за
краткост ‹‹ДОГОВОРА››, като в случаите в които в ДОГОВОРА е определена такса за обучение
на детето, е заплатил същата;
т. 5. за ученици завършили клас, етап или степен на училищно образование в чужбина са
представени са изискуемите по чл. 108, ал. 1 и ал. 8 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. документи
и е извършена процедурата по чл. 107 ал. 3 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г.
(5) ДОГОВОРЪТ по ал. 4, т. 4 се прекратява:
т. 1. с изтичането на срока му;
т. 2. при неизпълнение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за
детето на договорените плащания;
т. 3. при прилагане на чл. 199. (1), т. 4 от ЗПУО – налагане на санкция на ученика „преместване
в друго училище“;
т. 4. на основание чл. 20а от ЗЗД, съобразно условията посочени в ДОГОВОРА;
т. 5. на основание чл. 342. (1) от ЗПУО
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(6) при прекратяване на ДОГОВОРА страните изпълняват задълженията си съобразно
договорените в него условия;
(7) прекратяването на ДОГОВОРА или изтичането на срока, за който той е валиден, означава
прекратяване на обучението на ученика в УЧИЛИЩЕТО и преместването му в друго училище.
(8) ученик може да продължи обучението си в УЧИЛИЩЕТО през следваща учебна година при
следните условия:
т. 1. ученикът е постигнал среден успех при завършване на класа не по-нисък от много добър
(4.50), като има годишен успех по-нисък от добър 4 най-много по два учебни предмета.
В
тези случаи УЧИЛИЩЕТО може да откаже договаряне за обучение на това дете за следващата
учебна година.
т. 2. родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето и
УЧИЛИЩЕТО са постигнали взаимно съгласие за сключване на договор за обучение на ученика
през следваща учебна година.
т. 3. сключения с родителя/представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето/
Договор за обучение на ученика за следващата учебна година е до изтичане на срока на
действащия Договор. Когато до изтичане на срока на действащия Договор, страните не са
сключили последващ Договор с който да се продължи обучението на ученика, УЧИЛИЩЕТО
може да обяви мястото на ученика за свободно.
Чл. 7. Като институция УЧИЛИЩЕТО:
т. 1.1 осигурява завършване на начален и прогимназиален етапи на образование;
т. 1.2 осигурява завършване на основно образование;
т. 2. осигурява усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и добродетели,
развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовното, физическото
и социалното развитие на учениците.
т. 3. осигурява подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите,
способностите и интересите му;
Чл. 8. Обучението на учениците в УЧИЛИЩЕТО се осъществява при условия, съобразени със
здравните изисквания, противопожарните правила, санитарно-хигиенните норми, закони,
наредби, правилници и инструкции за охрана на труда и осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и учене.
Чл. 9. За по-добра безопасност на учениците и подобряване на реда в УЧИЛИЩЕТО, в двора,
сградата и прилежащите територии са изградени видеонаблюдение и СОТ охранителна система,
като достъпът в УЧИЛИЩЕТО от всеки ученик, учител и служител се осъществява с персонален
чип.
Чл. 10. Броят на учебните седмици, учебните предмети по задължителни учебни часове,
избираеми учебни часове, годишният и седмичен хорариум от учебни часове по учебните
предмети за всеки клас и броят учебни часове по видовете подготовки за УЧИЛИЩЕТО са
определени с училищния учебен план и НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г.
Чл. 11. УЧИЛИЩЕТО извършва педагогически и други услуги по предмета на дейността си,
доразвиващи образователната дейност в т.ч. и извънкласни дейности, при спазване на санитарнохигиенните норми и държавни образователни изисквания.
Чл. 12. УЧИЛИЩЕТО набира средства от такси, спонсорство, дарения и др.
Чл. 13. (1) УЧИЛИЩЕТО носи отговорност за:
т. 1. изпълнението на ДОС, засягащи дейността му;
т .2. изпълнението на Училищните учебни планове и програми;
т. 3. обучението на учениците;
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т. 4. създаването на условия за опазване на живота и укрепване здравето на учениците по време
на обучението и възпитанието им на територията си, при провеждане на учебни часове от
Училищния учебен план извън сградата си, както и по време на провеждане на „Училище сред
природата“, „Екскурзия“ или други организирани по НАРЕДБАТА за ДУТПОЦ, форми на
детски и ученически отдих и туризъм;
т. 5. извършване на дейности и прояви, които противоречат на законите на страната, ограничават
правата и свободите на личността или нарушават учебния процес;
т. 6. възпитанието на учениците.
(2) УЧИЛИЩЕТО не носи отговорност за:
т. 1. опазване живота и здравето на учениците във време и на място извън графика на дневния
режим на учебните часове и територията си;
т. 2. липса на успеваемост на ученика поради системни отсъствия по неизвинителни причини,
несериозно отношение към учебния процес, незаинтересованост на родителя, представителя на
детето или лицето, което полага грижи за детето;
т. 3. действия от страна на ученика или родителя, представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, при които ръководството, учителите и служителите на УЧИЛИЩЕТО,
са били поставени в обективна невъзможност да изпълняват служебните си задължения.
т. 4. опазване на имуществото на учениците, когато не са спазени изискванията на чл. 15, ал. 2, т.
24 и чл. 30, т. 18 и т. 19 от ПРАВИЛНИКА, както и когато учениците не изпълняват
разпорежданията на учителите.
ІІ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 14. Ученикът:
(1) има право:
т. 1. да бъде зачитан като активен участник в образователния процес, да участва като партньор в
училищното обучение и да има активна роля за постигане на целите на образователновъзпитателния процес;
т. 2. да избира предметите и дейностите, предвидени в училищния учебен план като избираеми;
т. 3. на консултиране от преподавателите при организирането на самоподготовката си;
т. 4. да се обръща при необходимост към педагогическите длъжностни лица от УЧИЛИЩЕТО,
спазвайки следната последователност:
 учител по предмет;
 класен ръководител;
 заместник-директор;
 директор.
т. 5. да бъде поощряван и награждаван за високи резултати в учебната дейност и дейности с
висока морална стойност;
т. 6. да бъде обучаван и възпитаван в здравословна, безопасна и сигурна среда, като да иска
съдействие и защита от училищните органи при нарушаване на правата му регламентирани в
Закона за закрила на детето и Закона за защита от дискриминация;
т. 7. да бъде защитен от УЧИЛИЩЕТО при накърняване на личното му достойнство и
нарушаване на човешките му права;
т. 8. на всички права посочени в чл. 171. (1) от ЗПУО, които не са посочени в ПРАВИЛНИКА;
т. 9. да избира между учебните предмети или модули, предложени от УЧИЛИЩЕТО за изучаване
в избираемите учебни часове, както и да ползва срещу заплащане допълнителни педагогически
услуги, уредени двустранно с родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи
за детето.
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т.10. да получава информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си
т. 11. да получава обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
т. 12. да бъде информиран и консултиран във връзка с избора на образование и/или професия;
т. 13. да дава мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите
учебни часове;
т. 14. чрез формите на ученическо самоуправление да участва в обсъждането при решаване на
въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
т. 12. да получава съдействие от УЧИЛИЩЕТО и от органите на местното самоуправление при
изразяване на мнението си по въпроси, които пряко го засяга, както и при участие в живота на
общността;
т. 12. да бъде поощряван с морални и материални награди.
(2) има право да участва в училищния живот и в организационното развитие на УЧИЛИЩЕТО
чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени
с правилника на училището по предложение на учениците.
(3) има право да получава стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(4) се поощрява и награждава от УЧИЛИЩЕТО:
т. 1. когато е пример с дисциплина и поведение през целия учебен процес;
т. 2. при постигнати високи резултати от учебния процес;
т. 3. за спечелени призови места от вътрешно-училищни състезания и конкурси;
т. 4. за прояви с висока морална стойност;
т. 5. когато значимо е допринесъл за добрия имидж на УЧИЛИЩЕТО
Чл. 15. (1) Ученикът няма право:
т. 1. да застрашава живота и здравето на другите ученици или на трети лица;
т. 2. да прилага физическо и психическо насилие и да унижава личното достойнство на
съучениците си, други деца или трети лица, както и да подбужда други към това;
т. 3. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учител, съученик или друго
лице;
т. 4. да възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните
часове, да пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
т. 5. да пречи на съучениците си по време на учебен час,
т. 6. да напуска своеволно класната стая по време на учебен час;
т. 7. да подсказва и преписва по време на всякакви видове изпити и изпитвания;
т. 8. да отсъства от учебни занятия, освен ако отсъствията са по уважителни причини;
т. 9. да пуши тютюн или да склонява други ученици да пушат тютюн;
т. 10. да участва в хазартни игри, да употребява алкохол, наркотични средства или стимуланти
или да склонява други ученици да участват в хазартни игри, употребяват алкохол, наркотични
средства или стимуланти;
т. 11. да влиза в часовете в нетрезво състояние или след употреба на непозволени средства;
т. 12. да носи в училище хладно оръжие, огнестрелно оръжие, или други опасни предметиизточник на повишена опасност;
т. 13. да носи и използва в училище ученически чанти, тетрадки, подвързии, моливници и други
пособия, които не възпитават естетически вкус и съдържат еротични или агресивни послания;
т. 14. да поврежда и руши обществено, училищно, лично или друг вид частно имущество;
т. 15. да ползва по време на учебен час телефон или друга мобилна техника;
т. 16. да използва подправени и фалшиви документи;
т. 17. да подправя и фалшифицира факти и обстоятелства, в т.ч. такива вписани в дневника на
класа и в ученическата му книжка;
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т. 18. да поврежда училищната мебел, учебно-техническите средства и материалната база;
т. 19. да накърнява доброто име на училището.
(2) Ученикът е длъжен:
т. 1. да спазва Правилника за дейността на УЧИЛИЩЕТО, изпълнява учебните си задължения,
присъства и участва в учебните часове и занимания;
т. 2. да участва като партньор в училищното обучение и да има активна роля за постигане на
учебните цел, като подготвя уроците и домашните си за училище и взима участие в час;
т. 3. да изпълнява в училище и извън него задълженията си предвидени в чл. 172. (1) от
ЗПУО, в ПРАВИЛНИКА и в Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд и учене ‹‹Правилник за осигуряване на ЗБУТУ››;
т. 4. да изпълнява законните разпореждания на директора, заместник-директора, класния
ръководител и преподавателите, спазва правилата за поведение в паралелката и в Училището;
т. 5. да зачита правата, честта и достойнството на учителя, учениците, непедагогическия
персонал и трети лица;
т. 6. да предоставя своевременно за подпис от директора и носи в училище и извън него
ученическата си лична карта; да зачита личното достойнство на другите, както и да не прилага
физическо и психическо насилие;
т. 7. да се явява навреме в училище и не закъснява за часовете, като ежедневно носи
училищната униформа и другите отличителни знаци на УЧИЛИЩЕТО, съгласно изискванията
на Правилника, като да носи със себе си персоналния чип за достъп в сградата на училището и
не закъснява за учебните часове;
т. 8. да носи необходимите за учебния процес учебници, тетрадки и учебни помагала, спортен
екип, средства за рисуване, макети и др., по указания от учителя или класния ръководител.
т. 9. да изключи мобилните си телефони след пристигане в училище, да ги постави на мястото
определено от ръководството на УЧИЛИЩЕТО и ги получи след приключване на учебните
занятия;
т. 10. при започване на часа да посреща учителя със ставане прав с и поздрав;
т. 11. да спазва дисциплината в часовете и в почивките между тях;
т. 12. да участва активно в поддържане на добър ред и хигиена в училище, като осигурява
дежурства в класната стая и коридора без отделяне от учебния процес;
т. 13. да представя за кореспонденция ученическата си книжка без подкана за вписване на
бележки и съобщения от учителите и на родителя, представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, за подпис на оценките, като носи отговорност за редовното вписване на
оценките в ученическата си книжка;
т. 14. при отсъствие от учебни занятия по уважителни причини да представи в срок до три учебни
дни след завръщането си в училище медицинска бележка или документ от спортен клуб;
т. 15. да участва в организираните от УЧИЛИЩЕТО форми на детски и ученически отдих и
туризъм „Училище сред природата“ и „Екскурзия“;
т. 16. да опазва училищното имущество, материалната база, учебниците, учебните помагала и
учебно-техническите средства на УЧИЛИЩЕТО;
т. 17. да възстанови със собствен и/или на родителя, представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето труд, а при невъзможност с парични средства, причинените от него щети
на училищното имущество, като при доказана злонамереност или умишленост родителя,
представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето заплаща такса вреда съгласно
чл. 30а от ПРАВИЛНИКА;
т. 18. да пази доброто име и съхранява авторитета на УЧИЛИЩЕТО.
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т. 19. да спазва правилата и инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд и учене
в УЧИЛИЩЕТО съгласно Правилника за осигуряване на ЗБУТУ;
т. 20. да спазва инструкциите за пожарна безопасност;
т. 21. (изм. 01.09.2021 г.) да спазва въведените със заповед на Министъра на здравеопазването,
Министъра на образованието и науката, Директора на РЗИ Бургас, Областния управител, Кмета
на Община Бургас и Директора на училището противоепидемични мерки и правила в условията
извънредна епидемична обстановка.
т. 22. да подписва и спазва инструктажите за ЗБУТУ в училище; да подписва и спазва
инструктажите за ЗБУТУ по време на организираните от УЧИЛИЩЕТО по НАРЕДБАТА, за
детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в
системата на предучилищното и училищното образование; да подписва и спазва инструкците при
провеждане на учебни часове извън училище.
т. 23. да опазва дневника на класа, а когато същия е на електронен носител, не извършва хакерски
посегателства над него;
т. 24. да не носи в Училище много пари, ценности, скъпи украшения, скъпи телефони, лаптопи,
електронни игри и всякаква друга техника;
УЧИЛИЩЕТО не носи отговорност при загуба на вещи и пари на учениците!
т. 25. (изм. 01.09.2021 г.) Външният вид на всеки ученик трябва да съответства на
положението му на учащ, деловия вид, добрите нрави, образователните и възпитателните
цели на институцията училище и на целта поради която същия ежедневно го посещава – за
придобиване на знания, приучване към ред и спазване на норми и правила, а не за
забавление. УЧИЛИЩЕТО има специални изисквания за външния вид на ученика, като
той е длъжен:
- да е чистоплътен;
- да се явява в училище, в т.ч. за провеждане на учебни часове в ОРЕС, в ученическо
униформено облекло включващо емблема на УЧИЛИЩЕТО, бяла блуза/риза, а в есеннозимния период момчетата – тъмно син пуловер, момичетата – пуловер с цвят бордо, черен
или тъмно-син панталон/дънков панталон без метални елементи (или униформена пола за
момичетата), вратовръзка и обувки съгласно Приложение № 1;
- да не посещава училище в т.ч. извън графика на учебните часове в анцуг, къси панталони
над коляното, потници като горна дреха, джапанки, миниуми и пр. За посещение в
УЧИЛИЩЕ ученикът може да е облечен само в ученическо униформено облекло;
- да е без фрапантни прически, маникюр и боядисани коси, без силно и впечатляващо
гримиране, без пиърсинг и нетрадиционни бижута, метъл елементи и др;
- когато семейството смята, че ученика трябва да изразява своята индивидуалност
посредством носенето на дълга коса, то прическата му/ѝ трябва да бъде ежедневно
подържана и в по-строг стил, да не пречи, да не отвлича вниманието, да следва визия за
чистоплътност, точност, скромност, простота и трайност.
- за спазване на хигиенните норми и добрия външен вид, в случаите в които косата на
ученика е дълга тя трябва да е прибрана чрез стилна прическа и съответните аксесоари,
като се запазва до края на учебния ден;
- да носи ученическото униформено облекло на училищни и официални празници и
тържества (стара т. 26);
- да носи за часовете по физическо възпитание и спорт ‹‹ФВС›› спортен екип съобразно
конкретните указания на учителя по ФВС(стара т. 27);
т. 26. (изм. 01.09.2021 г.) да носи в училище и в учебните часове лични предпазни средства –
маска за лице, когато за това има издадена заповед на национално или регионално равнище;
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т. 27. (изм. 01.09.2021 г.) да не посещава училище в случай на повишена температура, акутно или
друго заболяване. Да предупреди незабавно учителя в час или училищните власти в междучасие,
ако е вдигнал температура, разбира, че се разболява или е получил внезапно друго нарушение на
здравословното си състояние;
т. 28. да се осведомява от сайта на УЧИЛИЩЕТО: http://burgasschool.com/ за промени в учебния
процес, училищни документи, събития, прояви и други мероприятия.
(3) Правила и задължения на учениците за безопасна работа в интернет.
т. 1. При работа в интернет учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто
име на УЧИЛИЩЕТО.
т. 2. Учениците ползват извън училище и у дома социалните мрежи за споделяне като Twitter,
Facebook, Vine, Snapchat, MySpace, Pinterest и други, компютърните мрежи за чат, VOIP
телефония и видеовръзка като Skype или други, социалните мрежи, платформи или уебсайтове за
видеосподеляне и гледане на видеоклипове като YouTube, Vbox7, Viber, WhatsApp и други, само
със знанието и съгласието на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи
за детето.
т. 3. Учениците могат да споделят снимки и видеофайлове в социалните мрежи, платформи и
сайтове само след съгласието на участващите в тях лица и след съгласието на родителя,
представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.
т. 4. На учениците е забранено да извършват видео и аудио записи на учители и служители на
УЧИЛИЩЕТО при и по повод изпълнение на трудовите им задължения или без тяхно знание и
съгласие.
т. 5. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат
подател.
т. 6. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите
родители/представители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен
телефон, без предварително разрешение от тях.
т. 7. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в интернет, освен
след съгласието на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето
т. 8. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.
т. 9. Училищният интернет се използва само за образователни цели;
т. 10. Учениците са длъжни да информират незабавно учителя, под чието наблюдение и контрол
работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на материали
с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на насилие и тероризъм,
етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.
т. 11. При работа с компютър, лаптоп, таблет, айфон, смартфон и други е забранено:
11. 1. ползването на порносайтове, секспортали и други уебсайтове с еротичен профил;
11. 2. видеосподеляне и чатене на еротична тематика;
11. 3. видеосподеляне и чатене с тематика тероризъм, насилие и агресия;
11. 4. споделяне на снимки и видеофайлове от учениците в които участват учители и служители
на УЧИЛИЩЕТО;
11. 5. изпращането на анонимни или верижни съобщения;
11. 6. използването на интернет в училище за игри;
11. 7. изпращане или отговаряне на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични;
11. 8. извършването на дейност, която застрашава достъпа до интернет или атакува други
системи;
11. 9. използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща;
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11. 10. използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както
и всяка друга дейност, която нарушава авторски права.
(4) Задължения на учениците. Задължения на родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето, за участие на ученика в организирани форми на
ученически туристически пътувания: „Екскурзия“ „Училище сред природата“ и др.
т. 1. ежегодно УЧИЛИЩЕТО организира ученическо туристическо пътуване с обща цена
„Училище сред природата“, в която организирана форма учениците задължително участват.
Организираната форма „Училище сред природата“ се провежда по НАРЕДБАТА за ДУТПОЦ, за
организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.
т. 2. При провеждане от УЧИЛИЩЕТО на организираната форма „Училище сред природата“,
родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето осигурява
присъствието на ученика.
т. 3. За участието на ученик в организираната форма „Училище сред природата“ родителят,
представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, финансира всички разходи
извън тези за осигуряване на учебния процес.
т. 4. В случаи, в които детето по уважителни причини е отсъствало от организираната форма
„Училище сред природата“, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи
за детето, самостоятелно осигурява необходимите условия и обучение на ученика за усвояване
на пропуснатия учебен материал.
т. 5. Ученик участващ в организирано от УЧИЛИЩЕТО ученическо туристическо пътуване с
обща цена „Училище сред природата“ и „ Екскурзия“ е длъжен да:
5. 1. Предаде на ръководителя си медицински документ от личния си удостоверяващ липсата
на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в туристическото пътуване,
издаден не по-рано от 3 дни преди началото на организираното пътуване.
5. 2. Изслуша внимателно инструктажа на ръководителя и се подпише в поименен списък.
5. 3. Носи лекарства, ако употребява такива постоянно и информира медицинското лице на
лагера и ръководителя си за това.
5.4. Уведомява медицинското лице на лагера и ръководителите си при здравословни проблеми.
5. 5. Спазва стриктно дисциплината и разпорежданията на ръководителите си.
5. 6. Спазва определения от ръководителите ред и под тяхно ръководство се качва, настанява и
слиза от автобуса.
5. 7. Не пресича пътното платно при слизане от превозното средство.
5. 8. Не става от мястото си по време на движение на автобуса, не се разхожда, не сменя
определеното му място и не извършва действия с които може да нарани себе си или друг пътник
от автобуса.
5. 9. Не си играе с бутоните в автобуса, пердетата, щорите и облегалките.
5. 10. Не се храни в автобуса и не замърсява автобуса.
5. 11. Спазва правилата за движение по улиците и пътищата при пътуване пеша, с автобус влак,
кораб, самолет или друго превозно средство.
5. 12. Не нарушава установения ред в базата за нощувка и хранене.
5. 13. Опазва материалната база за нощувка и хранене. Нанесените щети се възстановяват от
виновното лице по разценки на управата на комплекса.
5. 14. Не се движи отделно от групата. Не се отделя без разрешение от групата по време на
разходки, излети, пешеходни преходи, организирани посещения и др.
5. 15. Не играе на строителни съоръжения и площадки в близост до почивните бази и обектите
при провеждане на екскурзии и където е настанен за спане по време на мероприятието и се пази
от действащи машини и механизми, отвори на шахти и инсталации.
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5. 16. Знае плановете за евакуация при пожар, авария или бедствие в базите за нощувка след
инструктаж от ръководителя си.
5. 17. Не прескача от тераса на тераса, ако има такива до спалните помещения, не сяда на
парапети, на рамки на прозорци и да не се надвесва над тях.
5. 18. Не посещава неохраняеми водоеми, реки, язовири, море и други опасни за живота и
здравето места.
5. 19. Опазва околната среда, историческите и културни паметници, които посещава.
5. 20. Спазва санитарно-хигиенните правила.
5. 21. Не носи по със себе си алкохол, цигари и наркотични вещества и не склонява други
ученици да носят такива.
5. 22. Не употребява алкохол, наркотични вещества и не пуши и не склонява други ученици
да употребяват такива.
5. 23. Не употребява газирани и енергийни напитки и не склонява други ученици да употребяват
такива.
5. 24. Уведомява ръководителите си за нарушения, неспазване на правилата извършени от други
ученици, за повреди и други нередности.
5. 25. 1. Знае правилата и инструкциите за безопасност на всяко съоръжение при посещение и
ползване на развлекателни съоръжения и спазва тези правила.
5. 26. Не създава предпоставки за застрашаване на живота си, увреждане на здравето си,
застрашаване на живота и увреждане на здравето на други ученици и трети лица.
5. 27. Не носи със себе си ножове, остри метални предмети, пособия или инструменти. Не
наранява себе си или друго лице.
5. 28. Не носи на лагера лаптоп, таблет, електронни игри, скъпи електронни уреди и скъпи
лични вещи – бижута, часовници, айфон, айпад, смартфон и друга електронна техника.
5. 29. Не слуша музика, не ползва телевизор, интернет, телефон, електронни игри и музикални
инструменти във времето за сън.
5. 30. Не пали огън, фойерверки и не създава предпоставки за пожар. Не склонява други
ученици та правят това.
5. 31. Във времето за сън – от 22 30 часа, до времето за закуска – 08 30 часа, предава телефона
си на дежурния през нощта ръководител.
5. 32. Носи задължително личната си ученическа карта.
5. 33. Избягва случайни запознанства и бързо сприятеляване.
5. 34. Не влиза във физическа саморазправа с други ученици или трети лица. Въздържа се от
случайни запознанства с трети лица.
5. 35. Спазва дневния режим на УЧИЛИЩЕТО сред природата: час на ставане, време за тоалет,
сутрешна гимнастика, часове на закуска, обяд и вечеря, разписанието на учебните часове,
времето за туризъм, ски, самоподготовка, почивка и сън.
5. 36. Носи указаните учебници, тетрадки и пособия и да се подготвя ежедневно за учебните
часове.
5. 37. Информира нощния дежурен учител за възникнали здравни и други проблеми през нощта,
свързани с него или с нощуващия с него ученик.
5. 38. Спазва инструкциите на ръководителите и ски-учителите за безопасност и здраве при
ползване на ски и влек.
5. 39. Кара ски, шейни, сноуборд само на означените за тези спортове места, при спазване
правилата за движение по ски писта.
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5. 40. Не се спуска със ски, сноуборд, шейни и др. с висока скорост, като не се доближава до
други участници в ски-обучението така, че да предизвика сблъсък, падане или друга ситуация с
която може да предизвика травма или застраши своя живот и живота на друго лице.
т. 6. За участие в организираната форма „Училище сред природата“ учениците подписват
инструктаж, а родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето
декларира с подпис, че е запознат с инструктажа на детето си.
т. 7. При неспазване на задълженията си ученика се отзовава от организираната форма.
т. 8. При отзоваване на детето от организираната форма по негова вина или при
преждевременно взимане на детето по семейни причини или по инициатива на родителят,
представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, същия за своя сметка
транспортира обратно отзования ученик в разумни срокове, като подава декларация за вземане
на детето.
ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени в ЗПУО, НАРЕДБАТА за
приобщаващото образование, и в другите нормативни актове по неговото прилагане, в
ПРАВИЛНИКА, в Правилника за осигуряване на ЗБУТУ и задълженията си определени в
инструктажите, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната
мотивация и за преодоляване на проблемното поведение, с изключение на случаите, когато
поведението е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински
документи, /чл. 200. (5) от ЗПУО/ на ученика може да се налагат санкции.
(2) Санкциите по ал. 1 са следните:
1. „ЗАБЕЛЕЖКА“; /чл. 199. (1) т. 1 от ЗПУО/;
2. „ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГА ПАРАЛЕЛКА В СЪЩОТО УЧИЛИЩЕ“ /чл. 199. (1) т. 2 от
ЗПУО/. Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато в
УЧИЛИЩЕТО паралелката в този клас е една /чл. 200. (1) от ЗПУО/;
3. „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ“ /чл. 199. (1) т. 3 от ЗПУО/.
Санкцията не се прилага за ученици в класове от начален етап/чл. 200 (3) от ЗПУО/;
4. „ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ“ /чл. 199. (1) т. 4 от ЗПУО/. Санкцията не се прилага
за ученици в класове от начален етап /чл. 200. (3) от ЗПУО/. Преместването на ученици в класове
от начален етап в друго училище се извършва след прекратяване на ДОГОВОРА за обучение на
ученик в резултат на неизпълнение от родителя, представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето на договорените плащания. По изключение, преместването на ученици в
класове от начален етап друго училище се извършва при създадена обществена нетърпимост към
ученика, незаинтересованост и безотговорност на родителя, представителя на детето или лицето,
което полага грижи за детето и след като са изчерпвани на останалите механизми за въздействие
върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на ученика.
5. възпитателни дейности в полза на УЧИЛИЩЕТО.
(3) Дейностите по ал. 2. т. 5 са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние
на учениците и не унижават тяхното достойнство. Видовете дейности са:
т. 1. възстановяване на увреденото училищно или друго имущество със собствен труд;
т. 2. почистване на класни стаи и помещения на УЧИЛИЩЕТО;
т. 3. почистване на прилежащи на УЧИЛИЩЕТО площи;
т. 4. други дейности в полза на УЧИЛИЩЕТО предложени от родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето.
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(4) Преди извършване на дейностите по ал. 3, класният ръководител извършва инструктаж
ученика за безопасност и здраве при работа.
(5) Установяването и регистрирането на неизпълнението на задълженията на учениците във
връзка с реализирането на дисциплинарната им отговорност по този раздел става чрез
отбелязване в дневника на класа, на отсъствията и нарушенията от учителя или от класния
ръководител, доклад на класния ръководител, доклад на конкретен преподавател или сигнали от
ученици, служители, граждани и институции, адресирани до ръководството на УЧИЛИЩЕТО.
Чл. 16а. (1) Степента на санкцията зависи от вида на нарушението, тежестта му и повторяемостта
на нарушенията.
(2) Санкциите по чл. 16, ал. 2 от ПРАВИЛНИКА може да се налагат и за допуснати неизвинени
отсъствия, както следва:
т. 1. санкция по чл. 16, ал. 2, т. 1 от ПРАВИЛНИКА – „ забележка“, може да се наложи на ученик
допуснал повече от 5 неизвинени отсъствия;
т. 2. санкция по чл. 16, ал. 2, т. 3 от ПРАВИЛНИКА – „предупреждение за преместване в друго
училище“, може да се наложи на ученик допуснал повече от 10 неизвинени отсъствия;
т. 3. санкция по чл. 16, ал. 2, т. 4 от ПРАВИЛНИКА – „преместване в друго училище“, с
прекратяване на ДОГОВОРА с родителя, представителя на детето или лицето, което полага
грижи за детето, може да се наложи на ученик допуснал повече от 15 неизвинени отсъствия.
(3) Процедурата по налагане на санкции е регламентирана в чл. 63-69 от НАРЕДБАТА за ПО.
Чл. 16б. Срок на санкциите.
(1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 16, ал. 2 от
ПРАВИЛНИКА. Мерките по чл. 16г, ал. 1 и ал. 2 от ПРАВИЛНИКА се налагат независимо от
санкциите по чл. 16, ал. 2 от ПРАВИЛНИКА. 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. 201. от ЗПУО/.
(2) Санкциите са срочни.
т. 1. Срокът на санкциите е до края на учебната година.
т. 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.
т. 3. Видът и срокът на санкцията се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението
и личностните особености и поведение на ученика.
т. 4. Санкциите се налагат със заповед на директора. В заповедта за налагане на санкцията и се
посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането им. Заповедта за налагане на
санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или
педагогическия съвет. Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на
родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, а заповедта за
налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на регионалното
управление на образованието ‹‹РУО›› . /чл. 202 и 205 от ЗПУО/.
(3) Санкцията чл. 16 ал. 1 т. 4 от ПРАВИЛНИКА се налага като крайна мярка при тежки или
системни нарушения.
(4) Санкциите “забележка", “преместване в друга паралелка в същото училище" и “възпитателни
дейности в полза на УЧИЛИЩЕТО“ 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. Мярката по чл. 16г. ал. 1 от ПРАВИЛНИКА се налага със
заповед на директора. /чл. 203 от ЗПУО/
Чл. 16в. При налагане на санкции на учениците се осъществяват задължително процедурите:
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т. 1. преди налагане на санкцията класният ръководител/директорът уведомява родителя,
представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето за извършеното от ученика
нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на санкция.
т. 2. преди налагане на съответната санкция, ученикът има право да бъде изслушан и/или писмено
да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
т. 3. в процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя,
представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето или от оправомощено от него
лице. Родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето има право
да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане
на санкцията. При осъществяване на процедурата за изясняване фактите и обстоятелствата
свързани с конкретното нарушение, на изслушването могат да бъдат поканени от страна на
родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето – на психолог, а от
страна на училището – учители на ученика, ученици или други свидетели.
т. 5. преди налагане на санкциите “предупреждение за преместване в друго училище",
“преместване в друго училище", задължително се уведомява съответните териториални
структури за закрила на детето. По желание на ученика и на неговия родител, представител или
лицето, което полага грижи за него, дирекция “Социално подпомагане" може да го консултира
преди налагане и на останалите санкции /чл. 204 от ЗПУО/.
т. 6. преди налагане на санкцията, с изключение на мярката по чл. 16г. ал. 1 и ал. 2 от
ПРАВИЛНИКА – явяване на ученика в училище с облекло или във вид, които са в нарушение
на ПРАВИЛНИКА, възпрепятстване работата на учителя за изпълнение на служебните му
задължения или когато ученика пречи на съучениците си по време на учебен час, се взема
мнението на класния ръководител на ученика;
т. 7. класният ръководител уведомява родителя, представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето за наложените на ученика санкции и мерки.
т. 8. наложените санкции и мерки се вписват в ученическата книжка и в характеристиката на
ученика /чл. 206 от ЗПУО/.
т. 9. наложените санкции се обявяват от класния ръководител пред класа.
Чл. 16г. (1) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на
чл. 15, ал. 2, т. 25, т. 26 и т. 27 от ПРАВИЛНИКА. /чл. 199 (3) от ЗПУО /, както и когато
състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се
отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният
ръководител уведомява родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за
детето. За нарушението се прилагат разпоредбите на чл. 16 ал. 2 от ПРАВИЛНИКА
(2) Когато ученикът извършва нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 4 или т. 5 от ПРАВИЛНИКА
– пречи на учителя за изпълнение на служебните му задължения или пречи на съучениците си
по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час . За нарушението
се прилагат разпоредбите на чл. 16 ал. 2 от ПРАВИЛНИКА / чл. 199 (2) от ЗПУО/.
(3) Веднага след приключването на учебния час по ал. 1 и ал. 2 или след отстраняването на
ученика, съвместно с родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за
детето, се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на
детето / чл. 199 (4) от ЗПУО/.
(4) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на
проблемно поведение / чл. 199 (5) от ЗПУО/.
Чл. 16д. (1) Мярката по чл. 16г, ал. 1 от ПРАВИЛНИКА, се налага със заповед на директора.
(2) При налагане на мярката по чл. 16г, ал. 1 от ПРАВИЛНИКА за времето на отстраняване на
ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.
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Чл. 16е. (1) При налагане на мярката по чл. 16г, ал. 2 от ПРАВИЛНИКА – ученикът пречи на
учителя или на съучениците си по време на учебен час, с последвало отстраняване на ученика до
края на учебния час, за часа за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено
отсъствие и уведомява родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за
детето.
(2) Ученикът няма право да напуска територията на УЧИЛИЩЕТО по времето на отстраняването
си. УЧИЛИЩЕТО създава условия за възпитателна работа с ученика при изпълнението на
мярката.
Чл. 16е. (1) Санкциите и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или
предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика и в дневника на класа.
Чл. 17. Санкциите във връзка с нарушаване изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд и учене и инструкциите за пожарна безопасност са:
т. 1. в срок до 10 дни възстановяване със собствен труд или с труд на родителя, представителя на
детето или лицето, което полага грижи за детето на нанесените материални щети на
УЧИЛИЩЕТО, щети на обеществена или частна собственост, в едно със заплащане от родителя,
представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето на такса вреда по чл. 30а от
ПРАВИЛНИКА;
т. 2. в срок до 10 дни възстановяване с парични средства на повредено или унищожено училищно,
обществено или с друга собственост имущество;
т. 3. незабавно или в кратък разумен срок отстраняване със собствен труд на неблагоприятни
последици, предизвикани от повреждане или замърсяване по какъвто и да е начин на училищната
сграда и двора, ведно със заплащане от родителя, представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето на такса вреда по чл. 30а от ПРАВИЛНИКА;
т. 4. задължително незабавно информиране и при необходимост предаването на ученика на
родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето в случаи на лоша
дисциплина, агресия, насилие, побои и сбивания, употреба на обиди, цинизми и други форми на
некоректно поведение;
т. 5. задължително незабавно информиране и при необходимост предаването на ученика на
родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето в случаи на употреба
на цигари, алкохол, употреба и разпространение на наркотични вещества или други непозволени
средства;
т. 6. налагане на санкция съгласно чл. 16 от ПРАВИЛНИКА.
ІV. ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл.18.
т. 1. Ученикът е длъжен да се явява навреме за учебни часове в УЧИЛИЩЕТО, на учебните
занятия по време на провеждане на организираната форма на отдих и туризъм „Училище сред
природата“, или за провеждането на учебни часове извън УЧИЛИЩЕТО.
т. 2. За извършени неизвинени отсъствия на ученика могат да се налагат санкции по
чл. 16а, ал. 2.
т. 3. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
/чл. 62 от НАРЕДБАТА за ПО/.
3.1. по медицински причини за което представя медицински документ до 3 учебни дни след
връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение
за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или
спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ, въз основа на данните от
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анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания
и поставената диагноза, отразени в медицинската документация. Родителят, представителят на
детето или лицето, което полага грижи за детето, задължително уведомява училищните власти за
заболяването на ученика с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
3.2. 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 предварително уведомяване
на училищните власти от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за
детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
3.3. по уважителни домашни причини:
3.3.1. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление до
класния ръководител от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за
детето, в която подробно се описват причините налагащи отсъствието, преди то да бъде
направено; в случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика,
родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по
имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното
отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
3.3.2. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа
на предварително мотивирано писмено заявление от родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието; в
случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят,
представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето уведомява за това класния
ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след
връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема
решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
3.4. ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния
предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и
присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от
обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински
документ.
3.4.1. не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт
ученик в случаите по т. 3.4., за който е противопоказно физическо натоварване, но не и
присъствието в учебния час.
3.4.2. в случай на освобождаване за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма
право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на
представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика
на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя, представителя
на детето или лицето, което полага грижи за детето и на ученика.
т. 4. при продължително заболяване ученикът ползва удължение на срока с решение на
педагогическия съвет и заповед на директора или при невъзможност от приключване на учебната
година прекъсва обучението си по болест, като повтаря годината;
т. 5. при повече от 30 % отсъствия от учебните часове от Училищния учебен план по един или
повече учебни предмети, ученикът може да завърши учебния срок/учебната година с полагане
на изпити, въз основа на доклад на класния ръководител, по предложение на педагогическия
съвет и по ред определен със заповед на директора;
т. 6. В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето,
ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено
директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на
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отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на
отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.
Чл. 18а (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 класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди
с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.
(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.
…………………………………………………………………………………………..………………
VІІ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ/
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЕТЕТО
Чл. 29. Родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето има
право:
т. 1. на получаване на образование на детето си в УЧИЛИЩТЕТО, когато е сключил „ДОГОВОР
за обучение на ученик” и е заплатил таксата за обучение на ученика;
т. 2. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния
процес, за спазването на правилата на Училището и училищната дисциплина, уменията им за
общуване с учениците и учителите и приобщаването им в училищната среда и общност;
т. 3. да се срещат с класния ръководител, учителите и ръководството на училището удобно за
двете страни време;
т. 4. да участват в родителски срещи, на първата от които се запознаят с училищния учебен план,
ПРАВИЛНИКА, Правилника за осигуряване на ЗБУТУ, инструктажите за ученици, седмичното
разписание, дневния режим, графика на писмените изпитвания за първия и втори учебни срокове
и др;
т. 5. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на УЧИЛИЩЕТО;
т. 6. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават
въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
т. 7. да избират и да бъдат избирани в училищното настоятелство на УЧИЛИЩЕТО, когато такова
е създадено;
т. 8. да предлагат на УЧИЛИЩЕТО чрез родителския актив промени в ученическо униформено
облекло;
т. 9. Най-малко веднъж годишно да получават информация, съдействие, подкрепа и
консултиране в УЧИЛИЩЕТО от класния ръководител, друг учител или от ръководството на
УЧИЛИЩЕТО по въпроси, свързани с образованието, възпитанието, с кариерното ориентиране
и с личностното развитие на детето си;
т. 10. да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в интернет;
т. 11. да участват със свои предложения в определянето на насоките и мерките за безопасно
използване на интернет в училище;
т. 12. да получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните деца при
работа в интернет в училище и в къщи;
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т. 13. да бъдат своевременно информирани и да участват съвместно с училищното ръководство
при разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на правилата от страна на
техните деца;
т. 14. да сигнализират УЧИЛИЩЕТО, когато получат информация за нарушения.
т. 15. да освободят детето си от учебни занятия по семейни причини до 3 учебни дни, след
предварително подаване на заявление до класния ръководител;
т. 16. да освободят детето си от учебни занятия по семейни причини до 7 учебни дни, като подадат
за това предварително мотивирано заявление до директора на УЧИЛИЩЕТО.
За една учебна година ученик може да бъде освободен от родителя, представителя на
детето или лицето, което полага грижи за детето за отсъствие от учебни занятия по
семейни причини – не повече от 10 учебни дни!
Чл. 29а (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето 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 постоянна връзка между училището и родителя е електронният дневник,
/бележника за кореспонденция/.
(3) Електронните пощи и телефоните на родителя, представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето на детето са средство за връзка със семейството на ученика, /чл. 208. (1)
от ЗПУО/
(4) Сайтът на УЧИЛИЩЕТО http://burgasschool.com/ и фейсбук-страницата на училището
https://www.facebook.com/Първо-частно-основно-училище-Бургас-123585404348235/ са
средство за информиране на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи
за детето.
Чл. 30. Родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето има
следните задължения и отговорности:
т. 1. в сроковете определени в раздел ІІІ от ДОГОВОРА внася определената годишна такса за
обучение на детето си в УЧИЛИЩЕТО по избрания от тях вариант;
т. 2. внася такси за заявените допълнителни педагогически услуги, уредени двустранно с
УЧИЛИЩЕТО по чл. 14. т. 9 от ПРАВИЛНИКА и Раздел IV от ДОГОВОРА;
т. 3. изпълнява задълженията си определени в чл. 210.(1) от ЗПУО, в ДОГОВОРА за обучение на
ученика, в ПРАВИЛНИКА и Правилника за осигуряване на ЗБУТУ и да съдействат за спазването
им от страна на ученика;
т. 4. запознава се срещу подпис с Училищния учебен план, с ПРАВИЛНИКА и с Правилника за
осигуряване на ЗБУТУ;
т. 5а. информира се от ученическата книжка(или от електронния дневник) за успеха и
отсъствията на детето си, като я подписва редовно;
т.5б. през цялата учебна година осигурява редовно присъствието на детето си в училище, като
уведомява своевременно УЧИЛИЩЕТО в случаите на отсъствие на ученика;
т. 6. осигурява и обезпечава присъствието на детето си на „Училище сред природата“ / Раздел
ІІІ, точка 13 от ДОГОВОРА;
т. 7. има активна партньорска позиция по въпроси свързани с дисциплината, поведението и
успеха на детето си, като редовно се осведомява за успеха и развитието на ученика, за
спазването на училищните правила, за уменията му за общуване с учениците и учителите и за
приобщаването му в училищната среда, като участват в процеса на изграждане на навици за
самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
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т. 8. запознава се от сайта на УЧИЛИЩЕТО: http://burgasschool.com/ с училищни документи,
правилници, графици, съобщения в т.ч. за прекъсвания на учебните занятия по повод празници
за мероприятия общи за всички училища от града, региона или страната, или по други причини
и събития;
т. 9. присъства на родителските срещи организирани от УЧИЛИЩЕТО;
т. 10. явява се в УЧИЛИЩЕТО при покана от директора, заместник-директора, класния
ръководител или учител на детето им, в подходящо за двете страни време, по причини свързани
с обучението, възпитанието, награждаването на детето или за процедури, касаещи
санкционирането му;
т. 11. оказва съдействие на училищното ръководство и на учителите, преподаващи на детето му
за неговото по-добро обучение, възпитание и просперитет;
т. 12. информира своевременно класния ръководител или ръководството на УЧИЛИЩЕТО за
отсъствия на ученика по семейни, здравословни и други причини;
т. 13. в случаите на отсъствие на детето им по уважителни причини регламентирани в ЗПУО и
ПРАВИЛНИКА, депозира оправдателните документи в определените срокове.
т. 14. когато се налага ученикът да отсъства от учебни занятия по семейни причини, подава в срок
до 5 учебни дни преди началната дата на отсъствията заявление за отсъствие от учебни занятия
до 3 учебни дни или молба за отсъствие от учебни занятия до 7 учебни дни
т. 15. в случаи, в които ученика е отсъствал от учебни занятия или от организираната форма
„Училище сред природата“ по уважителни причини, родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето самостоятелно и за своя сметка осигурява необходимите
условия и обучение на детето си за усвояване на пропуснатия учебен материал.
т. 16. предоставя личните данни на детето си за регистрирането му като ученик в УЧИЛИЩЕТО
по повод обучението му, за водене на задължителната училищна документация, за издаването на
документи за завършен клас и/или степен на образование на ученика, при участието му в
организирани форми на отдих и туризъм, както и за справки към висшестоящи спрямо
УЧИЛИЩЕТО органи; Личните данни се предоставят информирано, доброволно, със знанието,
че могат по всяко време да бъдат актуализирани, както и да бъде оттеглено съгласието им за
предоставяне като същите следва да бъдат заличени от архивите, съобразно компетенцията и
правомощията на училището.
/ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година/

т. 17. в качеството си на родител, представител на детето или лице, което полага грижи за детето,
когато това се изисква, предоставя своите лични данни;
т. 18. не изпраща детето си на училище със скъпи вещи: бижута, скъп телефон, лаптоп и друга
електронна техника;
т. 19. изпраща детето си на училище с разумни парични средства необходими за храна през деня;
т. 20. не разрешава на детето си да носи в училище хладно или огнестрелно училище, или
предмети с които детето може да застраши живота и здравето си, или да застраши живота и
здравето на други лица;
т. 21. носи отговорност по спазване от детето му на ПРАВИЛНИКА за дейността на
УЧИЛИЩЕТО, ПРАВИЛНИКА за осигуряване на БУТУ, редовната му подготовка за учебни
занятия и спазването на училищната дисциплина.
т. 22. носи отговорност за опазване здравето и живота на детето си за времето на пристигане от
дома до училище и обратно – от училище до дома, когато не го води и взема лично от
УЧИЛИЩЕТО. В тези случаи изпраща детето си по най-безопасния до и от училище път;
т. 23. носи отговорност за здравето и живота на детето си, от времето от което, по своя
инициатива го взема:
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23.1. от училище преди приключване на учебните занятия за деня;
23.2. от „Екскурзия“ преди приключването ѝ;
23.3. от „ Училище сред природата“ преди приключването му;
23.4. от други организирани форми на отдих и туризъм преди приключването им;
т. 24. за своя сметка осигурява на детето си приетото в УЧИЛИЩЕТО ученическо униформено
облекло и следи детето му да посещава училище с облечено с него;
т. 25. за своя сметка осигурява на детето си необходимите учебни помагала;
т. 26. не допуска явяването на ученика в училище в облекло, което не отговаря на ученическото
облекло на УЧИЛИЩЕТО и/или във вид, който не съответства на положението му на ученик и
на добрите нрави;
т. 27. не допуска явяването на ученика за часовете по ФВС без спортен екип и според
изискванията на учителя по ФВС;
т. 28. покрива щетите нанесени от техните деца върху материалната база и имуществото на
УЧИЛИЩЕТО, на обществена или друга собственост;
т. 28. заплаща такса вреда за виновно поведение и забранени действия на детето си.
т. 29. носи отговорност за вида и характера на социалните и компютърни мрежи, платформи и
уебсайтове за споделяне, чат, VOIP телефония и видеовръзки за видеосподеляне и гледане
на видеоклипове, посещавани от детето си и електронните му контакти с трети лица като не
допуска гледане или споделяне на сайтове и канали с еротична и порно тематика.
т. 30. (изм. 01.09.2021 г.) Когато посещава училището, спазва въведените със заповед на
Министъра на здравеопазването, Министъра на образованието и науката, Директора на РЗИ
Бургас, Областния управител, Кмета на Община Бургас и Директора на училището
противоепидемични мерки и правила в условията извънредна епидемична обстановка.
Чл. 30а Такса вреда.
т. 1. При нарушаване на реда, загуба на училищно имущество, виновно поведение и забранени
действия на детето си, освен дисциплинарната отговорност на учениците по чл. 16 от
ПРАВИЛНИКА, родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето
заплаща такса вреда за тези действия както следва:
1.1. безпричинно закъснение за час – 10 лева за всяко регистрирано нарушение.
1.2. явяване в училище без ученически бележник – 10 лева за всяко регистрирано нарушение.
1.3. явяване в училище без ученическо облекло или без спортен екип за часовете по ФВС – 10
лева за всяко регистрирано нарушение.
1.4. възпрепятстване работата на учител по време на час с последващо отстраняване на ученика
от час – 20 лева за всяко регистрирано нарушение.
1.5. умишлено укриване и/или ползване на GSM, електронни игри и др. в учебен час или по
времето на почивка и сън при провеждане на „Училище сред природата“ – 20 лева за всяко
регистрирано нарушение.
1.6. вреда на училищно имущество:
1.6.1. загуба на персонален чип за достъп в сградата – 10 лева;
1.6.2. умишлено нанасяне на вреда на училищно имущество – възстановяване на щетата и
такса вреда в размер на 20 лева за всяка регистрирана щета;
1.6.3. загуба на училищно имущество: учебници или други предоставени материални активи
– възстановяване на учебниците (материалните активи) или заплащане на левовата им
равностойност по пазарни цени;
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1.7. внасяне в училище или разпространение сред съученици на забранени предмети
(порнографски и еротични списания и клипове, хладно или огнестрелно оръжие и др.) – 50 лева
за първото регистрирано нарушение и 100 лева за всяко следващо регистрирано нарушение.
1.8. внасяне в училище, или по време на провеждане на „Училище сред природата“ на
алкохол, цигари или упойващи вещества, употреба в училище, или по време на провеждане на
„Училище сред природата“ на алкохол, цигари или упойващи вещества, както и при склоняване
на други към употреба на такива – 50 лева за всяко регистрирано нарушение и 100 лева за всяко
следващо регистрирано нарушение.
1.9. психическо и/или физическо насилие над друг ученик – 50 лева за всяко регистрирано
нарушение и 100 лева за всяко следващо регистрирано нарушение.
2. Таксите се внасят в касата на УЧИЛИЩЕТО лично от родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето.
Чл. 30б. Задълженията на учениците и на родителя, представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето за осигуряване и спазване на здравословни и безопасни условия на труд
и учене са регламентирани в Раздел ІV на Правилника за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и учене. Родителите, представителите на детето или лицата, които
полагат грижи за детето се информират от сайта на училището http://burgasschool.com/
за задълженията на децата си за спазване на здравословни и безопасни условия на труд и учене
и съдействат за изпълнението им.
VІІІ. УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ
А) ФОРМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ
Чл. 31. Образователният процес в УЧИЛИЩЕТО се осъществява във форми и се организира
съобразно изискванията на ЗПУО и ДОС утвърдени с наредби на МОН.
Чл. 31а. (1) Формите на обучение в УЧИЛИЩЕТО са:
1. дневна
2. индивидуална – по реда на чл. 12, ал. 2, чл. 111, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗПУО, чл. 32, ал 2, т. 1 и т.
5 и чл. 36, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.;
3. самостоятелна – по реда на чл. 12, ал. 2, чл. 112, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗПУО, чл. 32, ал 2, т. 1, чл.
37, ал 2, т. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.;
(2) Изборът по ал. 1 се извършва вместо учениците и от тяхно име от техните родители.
Чл. 31б. Обучение в дневна форма
(1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през
учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.
(2) Часът за спортни дейности и часът на класа се организират в дневната форма на обучение.
Чл. 31в. Обучение в индивидуална форма
(1) В индивидуална форма може да се обучават:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от
съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се
обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни.
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един
или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити
за определяне на срочна или годишна оценка.
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(3) Когато обучението се осъществява по индивидуален учебен план с индивидуални учебни
часове, индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по един
или по повече учебни предмети, което е различно от училищния учебен план – чл. 95, ал. 1 и ал.
5 от ЗПУО.
(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището.
(5) Изпитните сесии за определяне на срочна или годишна оценка в индивидуална форма на
обучение се определят в ПРАВИЛНИКА.
(6) За обучение в индивидуална форма по индивидуален учебен план, родителите заплащат
допълнителни такси уговорени в „Договор за обучение в индивидуална форма“ или в анекс към
действащия ДОГОВОР;
Чл. 31г. Обучение в самостоятелна форма
(1) В самостоятелна форма може да се обучават ученици в задължителна училищна възраст – по
желание на родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия,
създадена към регионалното управление на образованието;
(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на
годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план
(3) Заявлението за записване/преминаване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде
и до 20 учебни дни преди.
(4) Изпитните сесии за определяне на срочна или годишна оценка в индивидуална форма на
обучение се определят в ПРАВИЛНИКА
(5) За самостоятелна форма на обучение в УЧИЛИЩЕТО, родителите заплащат такси уговорени
в „Договор за самостоятелна форма на обучение“ или в анекс към действащия ДОГОВОР;
Чл. 31д. (изм. 01.09.2021 г.) Обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС).
(1) Обучение от разстояние в електронна среда се провежда след въвеждане на извънредна
епидемична обстановка в страната на цели класове, на отделен ученик или на цялото
училище въз основа на заповед на Министъра на здравеопазването, заповед на Министъра
на образованието, Заповед на областния управител на област Бургас, Заповед на директора
на РЗИ – Бургас или на кмета на община Бургас.
(2) При провеждане на учебни часове в ОРЕС, ученикът работи в самостоятелна стая на
настолен или преносим компютър, който е позициониран така, че преподавателят да вижда
ясно лицето му. В учебните часове ученикът е облечен в ученическо униформено облекло,
с включена камера, с аудио слушалки и с изключен телефон. Микрофонът се включва само
по нареждане на преподавател. По време на ОРЕС, ученикът ползва учебниците, учебните
помагала и пособия по съответния учебен предмет според указанията на учителя.
(3) Домашните работи се предават в указания срок, прикачени като един обединен pdf –
файл с подредени и четливи страници.
(4) Потребителското име на акаунта на ученика в ползваните от УЧИЛИЩЕТО
платформи, в т.ч. във Viber групите на класа, както и в други училищни платформи за
официална комуникация, е името и фамилията му, изписани на български език, а снимката
на профила му - снимката от ученическата му лична карта или друга актуална лична
снимка в анфас.
(5) За закъснения или отсъствия от час на ученика се поставят отсъствия по неуважителни
причини.
Обучението в ОРЕС има временен характер и цели непрекъсваемост на учебния процес.
………………………………………………………………………………………………….………..
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. ПРАВИЛНИКЪТ за дейността на УЧИЛИЩЕТО се изготвя на основание чл. 10, ал. 5 и чл.
28, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
§ 2. ПРАВИЛНИКЪТ за дейността на УЧИЛИЩЕТО е приет на заседание на Педагогическия
съвет на УЧИЛИЩЕТО и е утвърден е със заповед на директора а УЧИЛИЩЕТО.
§ 4. ПРАВИЛНИКЪТ за дейността на УЧИЛИЩЕТО се променя по реда на неговото
утвърждаване при промяна на нормативната уредба.
§ 5. ПРАВИЛНИКЪТ влиза в сила от 15 септември 2021 г. и отменя действащия към момента
ПРАВИЛНИК за дейността на УЧИЛИЩЕТО.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Униформено облекло на ученици
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