
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ  

В ОБРАЗОВАТЕЛНО 

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

 

Задължения  
на учителите: 
 

3.2. да не прилагат форми на 

физическо и психическо насилие 

върху учениците и да не накър-

няват личното им достойнство 

4. Да зачитат правата и достойнс-

твото на  и да спазват етичния кодекс на училището:  

4.1.  да сътрудничат и партнират със заинтересованите 

страни;  

4.2. да подпомагат родителите, които срещат затруднения 

при възпитанието на децата си.  

5. Да провеждат консултации с цел ранно оценяване на 

потребностите и превенция на обучителните затруднения:  

5.1.консултациите са в рамките на 1 учебен час ежеседмич-

но извън учебното време на учениците;  

5.2. консултациите се провеждат по график, утвърден от 

директора на училището;  

6. Да предвиждат допълнителна работа за ученици, които 

са участници в национални и международни състезания, 

участници в престижни прояви, представящи институция-

та и държавата, за да се компенсира пропуснатото учебно 

съдържание, в удобно за ученика и учителя време.  

7. Да докладват на класния ръководител един месец преди 

приключване на срока застрашените със слаби оценки 

ученици, причините и извършените до момента дейности.  

8. Да не взимат допълнителни часове за преподаване на 

учебния материал и изпитване на учениците в часове над 

учебните програми.  

9. Да не ползват мобилен телефон по време на учебен час и 

социалните мрежи в работно време.  

10. Да се явяват на работа с облекло и във вид, които съот-

ветстват на положението им на учители и на добрите нра-

ви; с външния си вид, с облеклото и поведението си учите-

лите да допринасят за изграждане на нравствените добро-

детели у учениците си;  

11. Да дежурят по разписание, определено от директора на 

училището;  

12. Да уведомяват своевременно заместник директора по 

учебна дейност и касиер-домакина, когато се налага да 

отсъстват от учебни часове (в деня на отсъствието, когато 

са болни) за осигуряване на заместник, с оглед недопуска-

не на свободни часове. 
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С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ: 

5. Да зачитат правата, честта и достойнството на други-
те, както и да не прилагат физическо и психическо наси-
лие. 
6. Да не присвояват чужди вещи (в случай на доказана 
кражба родителите на ученика възстановяват щетата). 
7. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в 
училището. 
8. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъп-
ки нормалното протичане на учебните часове. 
9. Да не използват мобилните си телефони по време на 
учебните часове. 
10. Преди началото на часа да оставят изключени всич-
ки лични мобилни средства на определено от учителя 
място. Ученик, който не спазва това задължение, при 
повторно нарушение, се наказва със „забележка” по 
чл.199 ал.1 т.1 от ЗПУО. 
11.Да не хвърлят предмети, да не използват неприлични 
жестове, викове и др. противообществени прояви и да 
не нарушават правно-етичните норми. 
12. Да не се пързалят по парапети, надвесват от прозор-
ци, играят опасни игри, по време на които могат да се 
наранят. Ученик, който не спазва това задължение, при 
повторно нарушение, се наказва със „забележка” по 
чл.199 ал.1 т.1 от ЗПУО. 
13. Да не демонстрират прояви на интимна близост по 
време на час, в междучасие, в сградата и в района на 
училището. 
14. Да се явяват в училището с облекло и във вид съг-
ласно изискванията на училищния правилник. 
15.  Да не въвеждат външни лица в двора и в сградата на 
училището. При нарушаване на това задължение учени-
кът се наказва със „забележка” по чл.199 ал.1 т.1 от 
ЗПУО; 
16. Да спазват указанията на охраната при нормална и 
екстремна обстановка в сградата и в района на училище-
то и да поддържат със служителите от охраната служеб-
ни отношения. 
17. Да спазват нормите за ползване на физкултурните 
салони, установени в отделен правилник или заповед на 
директора на училището; да влизат с подходящ екип в 
часовете по ФВС.  
18. Да пазят училищното имущество. 
19. Да изпълняват дежурство си в клас. 
20. Да изпълняват нарежданията на учителите при извъ-
нучилищни мероприятия. 

Задължения 
на  
родителите: 
 
1.  Да осигуряват 

редовното присъст-

вие на ученика в 

училище, като уве-

домяват своевре-

менно училището в случаите на отсъствие на ученика; 

2. Да запишат при условията на чл.12 ал.2 от ЗПУО детето в 

първи клас или ученика в училище в случаите на премества-

не в друго населено място или училище; 

3. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приоб-

щаването им в училищната среда, успеха и развитието им в 

образованието и спазването на училищните правила; 

4. Да спазват правилника за устройството и дейността на 

училището и да съдействат за спазването му от страна на 

ученика; 

5. Да участват в процеса на изграждане на навици за само-

подготовка като част от изграждането на умения за учене 

през целия живот; 

6.  Да участват в родителските срещи; 

7. Да се явяват в училището след покана от учител, директор 

или друг педагогически специалист в подходящо за двете 

страни време /до два дни/. 
 
 

Задължения  
на учителите: 
 
1. Да осъществяват обучение и възпитание на учениците в 

съответствие с държавните образователни стандарти, да 

оценяват писмено и устно ученика съгласно изработените 

критерии за оценяване в училището;  

2. Да водят коректно и редовно училищната документация:  

2.1. да вписват ежедневно действително взетите часове и 

конкретната тема на урока;   

2.2. ежедневно да внасят оценките и информация за поведе-

нието на ученика в електронния дневник. 

3. Да опазват живота и здравето на учениците по време на 

образователния процес и на други дейности, организирани 

от институцията:  

3.1 да не отклоняват ученици от учебния процес;  

  

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ, 

Девизът на нашето училище е: 

Заедно учим, рисуваме,  

пеем и танцуваме! 

Започнахме нова учебна година. 

Нека отделим време и се запознаем с нашите 

права и задължение в училище, записани в 

Правилника за дейността на Средно училище 

„Свети свети Кирил и Методий“ - град Ви-

дин! 

 

Задължения  
на учениците: 
1. Да спазват правилника 
за устройството и дей-
ността на СУ ”Св. св. Ки-
рил и Методий”. 
2.Да присъстват и да 
участват в учебните часо-
ве и занимания. 
2.1. Да не отсъстват от учебни часове без уважителна 
причина. 
2.2. Да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят 
за учебния час след биенето на първия звънец . 
2.3.Да напускат сградата на училището по време на 
учебен час само след разрешение /тръгват си от учебни 
часове само след представена медицинска бележка от 
лекаря на училището или с родител/. 
2.4. Да не посещават избирателно часовете, когато имат 
медицински документ за освобождаване от учебни за-
нятия по здравословни причини. 
2.5. Да не използват нечестни начини за повишаване на 
успеха и извиняване на отсъствия. 
3. Да съхраняват авторитета на училището и училищна-

та общност и да допринасят за развитие на добрите 

традиции. 

4.Да не накърняват с поведението си авторитета и дос-

тойнството на учителите и останалия персонал на СУ 

”Св. св. Кирил и Методий”. 


