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СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ” -  СЛИВЕН 
 

 

                                                                                          Утвърждавам: 

                                                                                                       Директор: …………………                                                                                                                                                        

                                                                                                                               /Н.Иванова/ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Настоящият “ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНО 

УЧИЛИЩЕ „ ДИМИТЪР РОХОВ” – ГР. СЛИВЕН “  за  учебната 2017/2018 година е  приет 

на заседание на Педагогическия съвет на   Спортно училище „Димитър Рохов”, гр.Сливен с 

Протокол № 13. от 30.08.2017година  и е в  сила от 01.09.2017 година 

 

УЧЕНИЦИ 

 

Чл.64.  Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля 

за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.                                                        

Учениците имат право: 

  1. Да избират учебните предмети и дейностите, предвидени в учебния план 

като избираеми. 

  2.  Да участват по собствен избор в организациите от училището 

извънкласни дейности. 

  3.  Да получават от училището информация, свързана с тяхното обучение и 

професионално ориентиране. 

  4.  Да получават от учителите консултации – включително и учениците на 

самостоятелна или индивидуална форма на обучение. 

  5.  Да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното 

достойнство и нарушаване на човешките им права. 

  6.  Да дават мнение и предложения пред ръководството на училището по 

отношение на организацията и провеждането на цялостната му дейност. 

  7.  Да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в 

извънучебно време за развитие на интересите и способностите си. 
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  8.  Да избират и бъдат избирани в колективните органи за управление на 

училището. 

  9.  Да бъдат поощрявани с морални и с материални награди за високи 

постижения в учебната и извънучилищна дейност. 

  10.  Да участват в работата на ПС при обсъждане резултатите от 

обучението в извънкласните и извънучилищни дейности, награждаването и наказването 

на ученици. 

                        11.   Да участват, включително с присъствие на родител,  при решаване на 

въпроси засягащи негови права и задължения. 

 

 

Чл.65. Учениците нямат право:  

                        1.  Да отсъстват от учебни занятия без уважителни причини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                        2.Да участват в хазартни игри, да пушат, да употребяват наркотични 

вещества и спиртни напитки. 

3.  Да участват в политически партии и организации до навършването на 

18-годишна възраст. 

4.  Да накърняват с поведението и действията си авторитета и 

достойнството на учителите, възпитателите и ръководството на училището. 

5.  Да нагрубяват и/или малтретират съучениците си. 

6.  Да създават пречки на учителя и възпитателя при и по повод 

изпълнение на служебните му задължения. 

7.  Да  носят в училище хладно и огнестрелно оръжие, както и други 

предмети, които са източник на повишена опасност. 

8.  Да хвърлят отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор. 

9.  Да отказват изпълнението на служебните си задължения. 

                      10.  Да извършват противообществени прояви. 

                      11.  Да напускат самоволно училището и училищния двор през учебно 

време. 

                      12. Да излизат на площите пред прозорците на помещенията в 

общежитието, както и на места, застрашаващи живота им в училищната сграда. 

                      13.  Да учат дневна форма на обучение, ако са сключили граждански брак. 

 

Чл.66. Учениците са длъжни: 

             1.  Да изпълняват съвестно учебните си задължения. 

              2.  Да спазват режима в училището и в общежитието. 

              3.  Да идват 15 минути преди започването на първия учебен час. 

                         4.  Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на 

статуса му на ученик и на добрите нрави: 

                         

                        5.  Да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си 

книжки, необходимите учебно-технически пособия, работно или игрално облекло 

                        6.  Да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места. 

                        7.  Да съхраняват и развиват училищните традиции. 

                        8.  Да опазват училищното имущество. 

                        9.  Да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните 

средства при транспортирането им до училище. 

                        10.  Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при 

поискване на учителя или Директора. 

11.   Да носят ученическата си лична карта в училище и извън него. 

12.   Да не ползват мобилни телефони и други технически и електронни 

средства по време на час без разрешение на учителя. При влизане в час мобилният 

телефон се изключва и оставя на бюрото на учителя. 
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13.   Да  не посещават обществени места без придружител след 22 часа . 

 

Чл.67. Учениците могат да се награждават със следните морални и материални награди: 

  1. изказване на похвала или благодарност от класния ръководител или от 

учител 

2. изказване на похвала или благодарност от Директора пред всички 

ученици. 

                        3.вписване в Летописната книга на училището. 

                        4. материални награди за постижения в учебния процес или за 

положителна изява. 

 

Чл.68.(1) Учениците могат да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини: 

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

в който спортува. 

2.   до 3 дни в една учебна година с уведомление на родител.     

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

писмена молба от родителя.       

(2) Медицинският документ, документът от спортния клуб и бележката на 

родителя, с които се доказва уважителната причина за отсъствие от занятия се 

съхраняват в дневника на класа 

(3) за състезателно – тренировъчна дейност  за една учебна година, 

учениците могат да отсъстват до 30 дни за лагери. 

 

Чл.69. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено. 

Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един 

учебен час неизвинено отсъствие. 

 

Чл.70. В случаите, когато отсъствията на ученик не позволяват да бъдат оформени 

срочните и/или годишните му оценки, начинът, по който ученика  следва да завърши 

учебния срок и/ или учебната година,  се определя  с решение на ПС 

 

Чл.71.Броят на отсъствията на ученика /извинени и неизвинени/  се отбелязват в 

дневника на класа и веднъж месечно се вписват в ученическата книжка. 

 

Чл.72.(1) За неизпълнение на задълженията си от  Закона за предучилищното и 

училищно образование Обн. В ДВ 79 от 13,10.2015г. в сила от 01.08.2016г 

или с този Правилник, ученикът се санкционира със: 

1. забележка; 

2.преместване в друга паралелка в същото училище                                                                                                                                                                                                                               

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4.преместване в друго училище до края на учебната година; 

                        5.преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение 

(2)Санкциите по ал.1.,т.1 и 2 се налагат със заповед на директора по 

мотивирано писменно предложение на класния ръководител, наказанията по ал.1,т.3,4 и 

5 – със заповед на директора по предложения на ПС. 

(3) Преди налагане на наказание по ал.1. класният ръководител е длъжен да 

уведоми за извършеното нарушение родителя или настойника на ученика и дирекция 

“Социално подпомагане” по местоживеенето на ученика. 

(4) Преди налагане на наказание по ал.1 ученикът има право да бъде 

информиран и консултиран от представител на дирекция “Социално подпомагане” с цел 

защита на неговите права и интереси. 

(5) Директорът е длъжен преди налагане на Санкцията по ал.1,т.1 или 2 да 

изслуша и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението 
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(6) Санкцията по ал.1, т.3 , т.4 и 5 се налага като крайна мярка при тежки 

нарушения. ПС обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и 

изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на ПС 

може да присъства и родителят или настойникът на ученика. 

                        (7) Освобождаване на ученик от спортно училище се осъществява с 

решение на педагогическия съвет при следните условия: 

   1. При явно изразена липса на мотивация за участие в спортно 

тренировъчния процес, по предложение на учителя по спорт;  

   2. При недостатъчна степен на успеваемост в покриването на критериите по 

вида спорт -  по предложение на учителя по спорт; 

(8) В заповедта на Директора, издадена по реда на ал.2, се посочват видът 

на Санкцията, срокът и причините на налагането му. 

(9) Санкцията по ал.1, т.3 или т.4 влиза в сила от началото на следващата 

учебна година, в случай че е наложено до 30 учебни дни преди края на учебните занятия. 

(10 Санкцията по ал.1 се заличават с изтичането на съответната учебна 

година. Санкцията по ал.1, т.1 или т.2 може да се заличи и предсрочно по реда на ал.2. 

(11) Санкцията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и в 

дневника на класа. 

 

Чл.73. Санкцията по чл.72, ал.1 могат да се налагат на ученика и за допуснати 

неизвинени отсъствия, както следва: 

1. до 10 неизвинени отсъствия – “забележка”; 

2. до 15 неизвинени отсъствия – „преместване в друга паралелка“ 

                        2.   до 20 неизвинени отсъствия – “предупреждение за преместване в 

друго училище” 

                        3.   за 30 и повече неизвинени отсъствия – “преместване в друго 

училище до края на учебната година” или „преместване от дневна в самостоятелна 

форма на обучение” – за ученици навършили 16-годишна възраст – по решение на 

ПС . 

 

 

Родители 

 
 Чл. 74 Родителите имат следните права: 

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, 

уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната 

среда; 

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време 

или в друго удобно за двете страни време; 

3. да участват в родителските срещи; 

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, 

училището или обслужващото звено; 

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика; 

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено; 

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и 

учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие. 

 

      Чл. 75. Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище; 

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 
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дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при записване на 

детето или ученика; 

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които 

не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите 

нрави; 

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за 

уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в 

училищната среда; 

5. да се явяват в училището и обслужващото звено, когато 

важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора. 

 

 

§ 1.   Преходни и заключителни разпоредби 

 

    1. Този Правилник влиза в сила от датата на приемането му от ПС на училището. 

    2. Промените, приети с нормативни актове на МОН, се отразяват в този правилник. 

    3.  Настоящият правилник е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 

13/30.08.2017г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативните документи. 

      4. Правилникът е отворен и може да бъде променян само с Решение на  

Педагогическия съвет. 

      5. Този Правилник е задължителен за изпълнение от ръководството, учителите, 

служителите и учениците в СУ ”Д.Рохов”- Сливен и при неспазването му ,  

нарушителите се санкционират съгласно Закона за предучилищното и училищно 

образование Обн.  ДВ 79 от 13.10.2015. в сила от 01.08.2016г за учениците и съгласно 

Кодекса на труда - за учителите и служителите. 

       

 

 

 

 

 

 


