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Чл. 63
(1) Учениците имат следните задължения:
1. да присъстват и да участват в учебните часове, дейностите в групите за целодневна
организация на учебния ден и заниманията, като се явяват с учебници, учебни комплекти и
индивидуални материали, както и с коректно изпълнени домашни работи, проектни и
творчески задачи и други подобни.
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, като не разпространяват пряко или
в каквито и да било социални мрежи и групи снимки и/или информации, както и да не
прилагат физическо и психическо насилие върху други ученици, педагогически
специалисти и работници и служители (непедагогически специалисти)
4. да носят униформеното облекло всеки учебен ден: Т-шърт тип лакоста – къс и/или дълъг
ръкав с инициали на училището; ватиран суичър с инициали на училището; пуловер без
ръкав.
5. да носят униформеното облекло при официални случаи, празници и чествания, както и в
случаи на представително участие на ученици в различни инициативи.
6. за снимките на ученическите лични карти учениците следва да бъдат с униформено
облекло.
7. да се явяват в училището в чист, спретнат и приветлив вид, с облекло покриващо в
достатъчна степен определени части на тялото, без шапки, качулки и слънчеви очила.
8. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и
наркотични вещества;
9. да не внасят и/или носят на територията на училищния двор и училищната сграда оръжие
и други предмети, които са източник на повишена опасност, както и да не внасят и/или
носят вещи и субстанции, опасни за здравето и живота на другите членове на училищната
общност.
10. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
11. да спазват правилата за поведение в паралелката, класа и в училището;
12. да спазват правилника за устройството и дейността на училището;
13. да спазват и прилагат Етичния кодекс на училищните общности и да не допускат
системен и/или неразрешим конфликт със съученик/съученици и/или с педагогически
специалист, работник и служител;
14. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на
учебните часове, дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден и
заниманията;
15. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове, дейностите в
групите за целодневна организация на учебния ден и заниманията, освен в случаите,
свързани с различни образователни задачи, поставени от учителя;
16. да поставят мобилните си телефони на указано от педагогическите специалисти място в
класната стая на безшумен режим по време на учебните часове, заниманията по интереси,
дейностите в групите за целодневна организация на учебния ден и други форми на работа.



17. да спазват вътрешните правила за работа с Google Workspace for Education при
обучение от разстояние в електронна среда
18. да опазват физическата среда, обзавеждането и оборудването, собственост на
училището;
19. да опазват предоставените им за образователния процес електронни устройства;
20. да не извършват прояви, които могат да бъдат класифицирани като противообществени,
както на територията на сградата на училището, така и на училищния двор.

Чл 100.
(1) Санкцията «Забележка» се прилага при:
Чл 100.
(1) Санкцията «Забележка» се прилага при:
1. Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини - регистрирани 5 отсъствия в
електронния дневник;
2. Явяване в учебен час, в дейност в групите за целодневна организация на учебния ден и
занимание, вкл. и при обучение от разстояние в електронна среда, без учебници, учебни
комплекти и индивидуални материали - регистрирани и описани от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 3 ситуации
в електронния дневник;
3. Незачитане правата, честта и достойнството на другите ученици, педагогически
специалисти, работници и служители, чрез разпространение на снимки и/или информации в
каквито и да било социални мрежи и групи - регистрирана и описана от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 1 ситуация
в електронния дневник;
4. Приложена форма на физическо и/или психическо насилие върху другите ученици,
педагогически специалисти, работници и служители - регистрирана и описана от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 1 ситуация
в електронния дневник;
5. Явяване в училище и присъствие в учебни часове, дейности в ГЦОУД и занимания с
облекло, непокриващо в достатъчна степен определени части от тялото, качулка, шапка,
слънчеви очила и други неприемливи аксесоари - регистрирани и описани от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 3 ситуации
в електронния дневник;
6. Внасяне и/или носене на територията на училищния двор и училищната сграда вещи и
субстанции опасни за здравето и живота на други членове на училищната общност -
регистрирана и описана от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на
приобщаващото образование 1 ситуация в електронния дневник;
7. Нарушаване на правилата за поведение в паралелката - регистрирани и описани от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 3 ситуации
в електронния дневник;
8. Използване на мобилния телефон или друго средство за комуникация по време на учебни
часове, дейности в ГЦОУД и занимания без поставена от педагогически специалист
образователна задача - регистрирана и описана от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 3 ситуации
в електронния дневник;



9. Неспазване на вътрешните правила за работа с Google Workspace for Education при
обучение от разстояние в електронна среда - регистрирана и описана от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 1 ситуация
в електронния дневник;

(2) Санкцията «Преместване в друга паралелка в същото училище» се прилага при:
1. Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини - 10 отсъствия;
2. Възпрепятстване с поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове,
дейности в ГЦОУД и занимания - регистрирани и описани от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 3 ситуации
в електронния дневник;
3. Нарушаване на правилата за поведение в паралелката - регистрирани и описани от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование още 2 нови
ситуации в електронния дневник;
4. Допуснат системен и/или неразрешим конфликт със съученик/съученици и/или с
педагогически специалист - регистрирана и описана от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 1 ситуация
в електронния дневник;

(3) Санкцията «Предупреждение за преместване в друго училище» се прилага при:
1. Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини – 15 отсъствия;
2. Възпрепятстване с поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове,
дейности в ГЦОУД и занимания - регистрирани и описани от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование още 2 нови
ситуации в електронния дневник;
3. Нарушаване на правилата за поведение в класа и в училището - регистрирани и описани
от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 3
ситуации в електронния дневник;
4. Неспазване на Етичния кодекс на училищните общности - регистрирани и описани от
класен ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 3
ситуации в електронния дневник;
5. Увреждане на физическата среда, обзавеждането и оборудването, собственост на
училището - регистрирана и описана от класен ръководител/психолог/координатор на
процеса на приобщаващото образование 1 ситуация в електронния дневник;
6. Увреждане на предоставените за образователния процес електронни устройства -
регистрирана и описана от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на
приобщаващото образование 1 ситуация в електронния дневник;
7. Извършване на прояви, които могат да бъдат класифицирани като противообществени,
както на територията на сградата на училището, така и на училищния двор - регистрирана и
описана от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото
образование 1 ситуация в електронния дневник;
8. Внасяне и/или носене на територията на училищния двор и училищната сграда на
оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност - регистрирана и
описана от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото
образование 1 ситуация в електронния дневник;



9. Поведение и постъпки, уронващи авторитета на училището и училищната общност -
регистрирана и описана от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на
приобщаващото образование 1 ситуация в електронния дневник;

(4) Санкцията «Преместване в друго училище» се прилага при:
1. Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини – 20 отсъствия;
2. Незачитане правата, честта и достойнството на другите ученици, педагогически
специалисти, работници и служители, чрез разпространение или разпространение на
снимки и/или информации в каквито и да било социални мрежи и групи - регистрирана и
описана от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото
образование още 1 нова ситуация в електронния дневник;
3. Приложена форма на физическо и/или психическо насилие върху другите ученици,
педагогически специалисти, работници и служители - регистрирана и описана от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование още 1 нова
ситуация в електронния дневник;
4. Умишлено увреждане на физическата среда, обзавеждането и оборудването, собственост
на училището - регистрирана и описана от класен ръководител/психолог/координатор на
процеса на приобщаващото образование 1 ситуация в електронния дневник;
5. Умишлено увреждане на предоставените за образователния процес електронни
устройства - регистрирана и описана от класен ръководител/психолог/координатор на
процеса на приобщаващото образование 1 ситуация в електронния дневник;
6. Извършване на прояви, които могат да бъдат класифицирани като противообществени,
както на територията на сградата на училището, така и на училищния двор - регистрирана и
описана от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото
образование още 1 нова ситуация в електронния дневник;
7. Внасяне и/или носене на територията на училищния двор и училищната сграда на
оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност - регистрирана и
описана от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото
образование още 1 нова ситуация в електронния дневник;
8. Подтикване към и/или употреба на тютюневи изделия, алкохол и други субстанции
опасни за живота и здравето - регистрирана и описана от класен
ръководител/психолог/координатор на процеса на приобщаващото образование 1 нова
ситуация в електронния дневник;
9. Поведение и постъпки, уронващи авторитета на училището и училищната общност -
регистрирана и описана от класен ръководител/психолог/координатор на процеса на
приобщаващото образование още 1 нова ситуация в електронния дневник;


