
Раздел II
Учители

Права и задължения

Чл. 65. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:
11. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
12. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в този правилник;
13. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
14. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения;
15. да повишават квалификацията си;
16. да бъдат поощрявани и награждавани;
17. да участва в класирането на проектите за учебници по съответния учебен предмет и при 

избора на учебници и/или учебни помагала, по които ще се провежда обучението;
18. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения;
19. да бъде избиран и да участва в училищното настоятелство;
20. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на 

регионалните и националните им органи.
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
17. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие е 

държавните образователни стандарти;
18. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес 

и на други дейности, организирани от институцията;
19. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 

предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със 
заинтересованите страни;

20. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно 
развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и 
учениците, с които работят е цел подобряване качеството на образованието им.

21. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, 
включени в длъжностната му характеристика;

22. като ръководители на изявените ученици, учителите по всички предмети да изготвят 
списъци на участниците в национални състезания, олимпиади и други дейности, 
регламентирани в годишния план, и да подпомагат системната подготовка на тези 
ученици.

23. да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебните 
предмети по чужд език, да общува е учениците на книжовен български език и да ги 
подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

24. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за 
осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

25. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
26. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета;
27. да спазва Етичния кодекс на работещите е деца;
28. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на 

ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване 
и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с 
оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на неговото 
право да взема решения;

29. да не ползва мобилен телефон по време на час, консултации, ПС и род. срещи;
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30. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него -  
при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца и/или ученици;

31. да се явява на работа е облекло и във вид, които съответстват на положението му на 
учител и на добрите нрави;

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

(3) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя 
или в друго удобно за двете страни време.

(4) Директорът на училището, съгласувано с педагогическия съвет, определя 
конкретните изисквания по ал.1, т.15.

(5) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 
родителите, административните органи и обществеността.

Чл. 66. Учителят не може да нарушава правата на учениците, да унижава личното им 
достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

Чл. 67. (1) Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане 
при наличие на конфликт на интереси.

(2) Учителите нямат право да влизат в лични финансови взаимоотношения с
родителите.

Чл. 68. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:
15. следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно- 

възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията 
им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като 
периодично и своевременно информира родителите;

16. анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да 
предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

17. контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
18. своевременно (в максимално кратък срок) уведомява родителите, ако ученикът 

отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за 
налагане на наказание или други мерки по този правилник;

19. системно писмено известява родителите за успеха и дисциплината на учениците; 
проверката на бележниците и внасянето на ненанесени оценки и отсъствия се 
осъществяват ежеседмично, ежемесечно в бележника на ученика се пренасят от 
дневника невнесените забележки;

20. консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика 
с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 
педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

21. в края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за 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, включително се прави обобщение на системните нарушения, 
отразени в дневника. Характеристиката се предоставя на ученика срещу подпис. При 
завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна 
характеристика за развитието на ученика, която е неразделна част от свидетелството за 
основно образование, съответно - от дипломата за средно образование. Характеристика 
се изготвя при необходимост.

22. организира и да провежда родителски срещи:
3. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни 

въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с 
участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично 
въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

4. Класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на 
приемното време на учителите в училището.
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23. периодично да организира индивидуални срещи е учениците от паралелката, организира 
и ежеседмично провежда часа на класа и работи за развитието на учениците от 
паралелката като общност;

24. предлага санкции за налагане на наказания на учениците от паралелката в случаите и 
по реда, предвидени в този правилник;

25. осъществява връзка е учителите, които преподават на паралелката, и периодично 
информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен 
предмет, за спазването на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и 
интегриране в училищната среда;

26. осъществява постоянна връзка е останалите класни ръководители с оглед 
усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

27. осъществява връзка и подпомага специалистите, които работят е ученици от 
паралелката;

28. води редовно и съхранява учебната документация за паралелката.
Чл. 69. (1) Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си 

квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.
(2) Училището се задължава да осигурява за ползване в училищната библиотека 

комплекти учебници и учебно-методическа литература по всички предмети от пълния курс на 
обучение.

(3) Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се 
осигуряват от бюджета на училището.

Чл. 70. (1) За неизпълнение на професионалните си задължения и за нарушаване на 
трудовата дисциплина учителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно 
Кодекса на труда.

(2) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти и 
главният счетоводител имат право на представително облекло за всяка календарна година при 
условия и по ред, определени е наредба, издадена от министъра на образованието и науката 
съгласувано е министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от 
бюджета на съответната институция.

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение е педагогически специалисти, 
които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 
специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на 
предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 
222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати.

Чл. 71. (1) Освен в случаите, определени от ЗПУО, педагогически специалист не може да 
извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 от 
(обща подкрепа за личностно развитие) и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 (допълнителна подкрепа за 
личностно развитие) на деца и ученици, е които работи в училището, ако това заплащане е от 
името и за сметка на учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на 
изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици 
за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка 
на децата и учениците.

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият 
специалист подава писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане през 
предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 
14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици и че това не са били ученици, с които 
педагогическият специалист е работил в училището в същия период.

(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава 
декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от 
тях или от родителите им.

(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на 
декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация е невярно съдържание, педагогическите 
специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.
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Раздел VI

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Основни права и задължения
Чл. 83. (1) Децата, съответно учениците, имат следните права:

14. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
15. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
16. да избират профила и професията;
17. да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в 

избираемите и във факултативните учебни часове;
18. да получават библиотечно-информационно обслужване;
19. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията си;
20. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
21. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 

професия;
22. да участват в проектни дейности;
23. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите и за факултативните учебни часове;
24. 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;

25. 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;

26. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
3. предложенията за награждаване се предоставят от класните ръководители и се 

утвърждават на педагогически съвет.
4. поощряването може да бъде осъществявано и чрез благодарствени писма до 

родителите на учениците;
(2) 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 96. СУ по предложение на учениците.

2.2. поне 2 дни след завършване на съответното състезание участващите в него 
ученици да не се изпитват;

3.2. след продължително отсъствие тези ученици да получават консултации по 
всички предмети, по които са пропуснали съществен материал, от съответния учител в часовете, 
посочени в графика за консултации;

3.3. точките 3.1 и 3.2 да се прилагат и в случаите, когато ученикът е отсъствал по 
болест непрекъснато най-малко две учебни седмици;

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени 
с постановление от Министерския съвет.

Чл. 84. (1) Учениците имат следните задължения:
24. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
25. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 
развитие на добрите традиции;
26. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 
физическо и психическо насилие;
27. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението му 
на ученик и на добрите нрави; да не носят в училище къси панталони за момчетата или 
къси панталони и свръхкъси поли -  за момичетата;
28. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, 
алкохол и наркотични вещества;
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29. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 
опасност;
30. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
31. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
32. да спазват правилника за дейността на училището;
33. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 
учебните часове;
34. да бъдат изключени и да не се използват мобилните телефони по време на учебните 
часове и поставени на определеното място.
35. преди влизане в сградата на училището да поставя своя бадж и да го носи през 
целия учебен ден. Същият е в два цвята: банан за учениците от I- IV класове, и син за 
учениците от V -  XII класове. Баджът съдържа: лого и наименование на училището, снимка 
и три имена на ученика, подпис на директора и печат на училището.
36. да се явява в часовете по физическо възпитание и спорт с определено от учителя 
игрално облекло;
37. да изпълнява указанията и възложените от учителите задачи и да съблюдава техните 
изисквания;
38. да изразява почит и уважение към учителите;
39. да посреща влизането на учителя в класната стая със ставане на крака;
40. да не създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му 
задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
41. да не накърнява с поведението си авторитета, достойнството, човешките и 
гражданските права на учител, служител или ученик от 96 СУ, да не упражнява физическо 
и психическо насилие върху неговата личност, включително и свързано с религиозни, 
етнически и полови различия;
42. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 
при нанесени щети виновният ученик ги възстановява в седемдневен срок, а при умисъл се 
наказва по чл.87, ал.1;
43. да не тича по коридорите, да не се пързаля по парапетите на стълбищата, да не се 
качва по прозорците;
44. да не участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна 
възраст;
45. да се явява с помагалата, изисквани от съответния учител за учебните занятия;
46. ' да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на 
Закона за закрила на детето;

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

Чл. 85. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини (болест, 
семейни причини, подготовка и участие в общоучилищни дейности, в национални и 
международни олимпиади, в състезания или лагер-школи).

(4) Посещаващи ГЦО ученици могат да отсъстват от часовете за организиран отдих 
и спорт или от часовете за дейностите по интереси до два учебни часа през деня или два дни от 
седмицата от часовете на целодневна организация на учебния ден, при липса на други 
възможности и при подадена декларация от родителя или настойника на ученика.

(5) Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се 
удостоверяват с:

1. медицинска бележка:
• медицинската бележка се представя на класния ръководител в деня на 

завръщане на ученика в училище;
• родителят е длъжен да завери чрез подпис медицинската бележка, както и да 

уведоми лично (чрез среща, по телефона или по e-mail) класния ръководител за причините за 
отсъствията на ученика;

2. разрешение от директора при представяне на документ от съответното 
учреждение и списък, който се заверява от директора; при участие в упоменатите в ал.1 
общоучилищни изяви, олимпиади, състезания и школи ученикът се счита за служебно ангажиран;
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3. До 3 /три/ учебни дни в една учебна година въз основа на подадено мотивирано 
писмено заявление от родителя до класния ръководител;

4. До 7 /седем/ учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на 
директора въз однова на подадено мотивирано писмено заявление от родителя до директора на 
училището;

5. отсъствията по домашни причини да бъдат съобразени с действащия нормативен
акт.

(4)Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено
отсъствие.

1. Закъснение до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на 
ученика за учебен час повече от 20 минути, като едно отсъствие;

2. Закъснелите ученици, на които се вписва отсъствие, са длъжни да присъстват в
часа;

3. При допуснати 5 неизвинени отсъствия класният ръководител писмено информира 
родителя или настойника на ученика с уведомително писмо по образец .

4. За допуснатите отсъствия по чл. 85, ал.1 и 4 класният ръководител своевременно 
(в максимално кратък срок от констатиране на причината) писмено уведомява родителя или 
настойника на ученика. Отсъствията се отбелязват в ел. дневника на класа.
Ученик, чиито отсъствия са повече от 30% по предмет за уч. срок / уч. година се 
явява на изпит за оформяне на срочна/годишна оценка. Директорът на училището, по предложение 
на преподаващия учител и педагогическия съвет, определя със заповед условията и реда за 
оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

8. Учителят е длъжен поне две седмици преди края на срока или годината да 
уведоми писмено учениците, на които не може да оформи оценка, и формулира причините за това.

9. Учителят мотивира пред педагогическия съвет невъзможността, да оформи 
срочна или годишна оценка, и предлага начина за оформянето й.

10. В случаите по т.6 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година 
няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

Чл. 86. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:

4. се премества в друго училище;
5. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал 

училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
6. се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна 

форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, 
регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

Раздел VII
Санкции на учениците

Чл. 87. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в този правилник 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;
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. За часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва" 
неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на 
отстраняването си. Учителят дава на ученика конкретни указания за мястото, където да бъде, и за 
задачата, която да изпълни до края на часа. Указанията се вписват в електронния дневник, а 
учителят след края на часа представя доклад на главния дежурен учител.
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(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. 
За времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия, а преподавателят 
отбелязва в електронния дневник причината за отстраняването на ученика.

(4) На ученик, явил се без игрално облекло по физическо възпитание и спорт, в
електорнния дневник се отбелязва номерът и се записва текста: "без игрално
облекло".
(5) При системно и/или грубо нарушаване на дисциплината по време на междучасие, 

дежурният учител по коридор вписва в доклада за дежурство, а класният ръководител в ел. 
дневника за провинението на съответния ученик.

(6) 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 родител. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за 
превенция и преодоляване на проблемното поведение.

(7) Наказанията по чл.87, ал. 1 могат да се налагат на ученика и за:
- допуснати неизвинени отсъствия, както следва:

4. при повече от 6 неизвинени отсъствия -  забележка;
5. при повече от 10 неизвинени отсъствия -  предупреждение за преместване 

в друго училище;
6. при повече от 15 неизвинени отсъствия -  преместване в друго училище до 

края на учебната година или в самостоятелна форма на обучение;
5 /пет/ забележки, отбелязани в ел. дневник, отнасящи се до нарушения на 

дисциплината -  забележка;
(8) Наказанието по чл. 87, ал.1, т.4 не може да се наложи на ученик от последния 

гимназиален клас. Такъв ученик се наказва с преместване от дневна в самостоятелна форма на 
обучение.

Чл. 88. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, 
когато това налага промяна на профила, професията или специалността.

(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се 
прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(3) Мерките по чл. 87, ал. 2 и 3, както и санкциите "предупреждение за преместване
в друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците в класовете от 
началния етап.

(6) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 
самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.

(7) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 
увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 89. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 87, 
ал. 1. Мерките по чл. 87, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 87, ал. 1.

(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. 90. (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 форма 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. 91. (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.

(2) Мярката по чл. 87, ал. 3 се налага със заповед на директора.
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Чл. 92. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 87, ал. 1 директорът 
задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 87, ал. 1, т. 3 - 5 - и съответните 
териториални структури за закрила на детето.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от 
родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички 
действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан 
и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани е конкретното нарушение. 
Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогически съветник.

(6) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази 
мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, 
определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(7) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 87 се определят с 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 93. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението 
по чл. 91, ал.1.

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

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на 
родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника 
на регионалното управление на образованието.

(5) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред по 
чл. 259, ал. 2, т. 5 от ЗПУО.

Чл. 94. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон, в 
бележника за кореспонденция, в удостоверението за преместване (когато такова се издава по 
време на учебната година) и в характеристиката на ученика.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", 
продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на 
началника на регионалното управление на образованието.

(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго 
училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна 
форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех.

Чл. 95. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 
предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга 
паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи 
обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на
ученика.

Раздел VIII 
Родители

Чл. 96 (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 детето или ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за 
кореспонденция.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната 
поща на един от родителите.

Чл. 97 Родителите имат следните права:
9. 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;
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10. 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;

11. да се запознаят е училищния учебен план;
12. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
13. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране 

в училището по въпроси, свързани с образованието, е кариерното ориентиране и 
с личностното развитие на децата им;

14. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
15. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището
16. да извиняват отсъствия на ученика до 3 дни за една учебна година; а при 

надхвърлянето им родителят подава молба до директора за разрешаване на по-дълго отсъствие -  
до 7 дни в една учебна година.

Чл. 98 (1) Родителите имат следните задължения:
14. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 

образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в 
случаите на отсъствие на детето или ученика;

15. да не допускат явяването на ученика в училище е облекло или във вид, които не 
съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на 
добрите нрави;

16. да заверяват чрез подпис медицинската бележка, както и да уведомяват лично 
(чрез среща, по телефона или по e-mail) класния ръководител за причините за 
отсъствията на ученика;

17. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в 
училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

18. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в 
училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на 
училищните правила;

19. в началото на всяка учебна година да бъдат запознати срещу подпис е 
правилника за дейността на училището, да го спазват и да съдействат за 
спазването му от страна на детето и ученика;

20. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 
изграждането на умения за учене през целия живот;

21. да участват в родителските срещи;
22. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг 

педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл.112, 

ал. 1, т. 2 от ЗПУО както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират 
постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО, да осигурят необходимите условия за обучение, 
познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор 
методики и подходи, съобразени е възрастта, индивидуалните потребности и интересите на 
детето.

(3) Родителите следва да се запознаят е Етичния кодекс на работещите е деца.
(4) Родителите и учениците са длъжни да пазят достойнството на учителя, да зачитат 

неговата компетентност и професионализъм в ежедневието на проблемни ситуации.
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