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Извадки от Правилника за дейността на училището
изработен на основание ЗАКОН за предучилищното и училищното
образование, в сила от 1.08.2016 г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 ОУ “Пенчо Славейков“ е неспециализирано училище, което осигуряват
общообразователна и разширена подготовка.
 Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до
VII клас включително в два етапа, както следва:
начален – от I до IV клас включително и прогимназиален – от V до VII клас
включително.
 Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за
патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности,
включително чрез ученическото самоуправление.
 На учениците със специални образователни потребности, които се обучават
по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен
показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща
затруднения".
 Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно
образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование.
Учениците със СОП, завършили обучението си в VII клас, получават
удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат
обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение.
 Учениците не може да повтарят успешно завършен клас, освен в случаите,
предвидени в нормативен акт.

ОСНОВНИ ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ
 Децата, съответно учениците имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за
изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и
задълженията си;
6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование
и/или професия;
8. да участват в проектни дейности;
9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за
избираемите и за факултативните учебни часове;
10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при
решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч.
училищния учебен план;
11. да получават съдействие от училището и от органите на местното
самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги
засягат, както
и при участие в живота на общността;
12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
13. Учениците участват 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.
УЧЕНИЦИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят
за развитие на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат
физическо и психическо насилие;
4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището,
когато такива са предвидени, или да се явяват в училището приличен вид;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия,
алкохол и наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена
опасност;
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 спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
10. да спазват правилника за дейността на институцията;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане
на учебните часове;
12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

НАКАЗАНИЯ
 За неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в
нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на
училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху
вътрешната мотивация иза преодоляване на проблемното поведение на учениците
може да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
 Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят
може да го отстрани до края на учебния час. При налагане на ученикът няма право
да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.
 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.
 Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването
на ученика се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на
проблемното поведение и се уведомява родителят.
 За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и
преодоляване на проблемно поведение.
 Учениците могат да се преместват, както следва:
- от I до VI клас през цялата учебна година;
- в VII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок.
 отсъствията са уважителни и неуважителни.Уважителни причини са
отсъствията по медицински проблеми, заради участия в състезания, конкурси,
олимпиади, отсъствията до три дни с разрешение на директора - с негова писмена
заповед, след спазване на определена процедура, и отсъствията до 7 дни в една
учебна година с разрешение на директора, но след решение на педагогическия
съвет.

РОДИТЕЛИ
 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 детето или
ученика го прави необходимо.
 Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за
кореспонденция.


Средство за връзка със семейството на ученика е и електронната поща на
родителите, както и електронният дневник на паралелката.

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 детската градина или 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 ;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се
решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
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 на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина,
училището и центъра за подкрепа за личностно развитие.

РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват
своевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;
2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в
училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на
училищните правила;
3. да спазват правилника за дейността на училището и центъра за подкрепа за
личностно развитие и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от
изграждането на умения за учене през целия живот;
5. да участват в родителските срещи;
6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг
педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително
предучилищно или училищно образование, в училище, се наказват с глоба в
размер от 50 до 150 лв.
 Родители, които не осигурят присъствието на децата си подлежащи на
задължително училищно образование се наказват с глоба в размер от 50 до 150
лв.
 При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 100
до 500 лв.

