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Глава девета 

УЧЕНИЦИ 

 

Раздел I 

Основни права и задължения 

 

Чл. 147. (1) Учениците имат следните права (чл.171 от ЗПУО): 

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 профила и професията; 

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от 

училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни 

часове; 

5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, 

правата и задълженията си; 

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на 

образование и/или професия; 

9. да участват в проектни дейности; 

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, 

включително за избираемите и за факултативните учебни часове; 

11. 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; 

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното 

самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които 

пряко ги засягат, както 

13. при участие в живота на общността; 

14. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

(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 училището по предложение на учениците. 

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, 

определени от Министерския съвет. 

 



Чл. 151. (1) Учениците имат следните задължения: 

1. да присъства и да участва в учебните часове и занимания; 

2. да изпълнява нормите, определени от ЗПУО, от училищния правилник 

и от правилата за поведение на паралелката и в училището; 

3. да проявява уважение към педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал в училището; 

4. да съхранява авторитета на училището и училищната общност и да 

допринася за развитие на добрите традиции; 

5. да зачита правата, честта и достойнството на другите, както и да не 

прилагат физическо и психическо насилие; 

6. да се явява в училището с облекло и във вид,  който да съответства 

на статуса му и на добрите нрави, да бъде естетичен и съобразен с 

официално-деловата обстановка в училищната институция. Облеклото 

на ученика не трябва да съдържа символи, натрапчиво внушаващи 

религиозни и политически идеи, изключва къси и ¾ панталони и 

джапанки. Учебната обстановка изключва носенето на шапка, слънчеви 

очила, тежък грим, носенето на екстравагантни прически, както и 

нарушаване нормите на благоприличие в облеклото;  

7. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи 

изделия, алкохол и наркотични вещества; 

8. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност; 

9. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 

10. да представят на своите родителите и на педагогическите 

специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция, 

без да прави корекции в тях; 

11. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 

12. да спазват правилника за дейността на институцията; 

13. да не използват мобилните си телефони по време на учебните 

часове. Училището не носи отговорност за изгубени или откраднати 

устройства, както и за други ценни лични вещи, донесени от ученика; 

14. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните 

му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 

15. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с 

изискванията на Закона за закрила на детето; 

16. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията 

на училището. Ученикът няма право да консумира храни и напитки в 

кабинетите. Ученикът няма право да размества оборудването или 

компютърния софтуер в компютърните кабинети. При ползване на 

книжния фонд в библиотеката са длъжни да спазват установения 

правилник на училищната библиотека. Всяка загубена книга се 

възстановява или заплаща по актуалните пазарни цени. Ученикът носи 

отговорност за нанесените от него щети като ги възстановява или 

заплаща в едноседмичен срок. При неспазване срока щетата се заплаща 

в двоен размер. Когато не се установи конкретен извършител, класът 

отговаря за причинената щета солидарно. В случай на отказ от страна 



на родителите да заплатят или възстановят щетата, се прилагат 

разпоредбите на ГКП. Размерът на щетата се определя от училищната 

администрация; 

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

поискване на учителя или директора; 

18. да спазва установения режим в училище; 

19. да не нарушава училищната дисциплина по време на междучасията 

(да не тича, да не се блъска с други ученици, да не удря, да не блъска 

или рита врати и мебели, да не се надвесва през прозорците, да не 

хвърля бутилки, хартии и закуски, да не се пръска с вода, да не влиза 

в учебната стая без разрешение на преподавател, да не закъснява за 

учебни часове); 

20. да не организира родители и приятели за саморазправа с други 

ученици на територията на училището. Ако се чувства застрашен, 

ученикът незабавно да потърси помощ от учител или служител на 

училището; 

21. да носи ежедневно учебниците и учебните помагала по съответните 

учебни предмети; 

22. да посреща влизането на учителите в клас със ставане на крака; 

23. да се явява в часовете по ФВС с определено игрално спортно 

облекло според сезона. 

24. да овладява, спазва и прилага книжовноезиковите норми на 

българския език при общуването си със съучениците си и с учителите в 

и извън училище; 

25. да не използва ученически пособия (тетрадки, моливници, раници, 

блокчета за рисуване и др.), които носят агресивни послания и не 

възпитават в естетика; 

26. да не напускат територията на училището, ако са отстранени от час 

или преди да са уведомени родителите (настойниците) за 

отстраняването; 

27. при налагане на мярка „отстраняване от час“ да посетят 

педагогическия съветник или заместник-директора по УД; 

28. да се движи спокойно и прилично по коридорите и стълбищата, да 

говори тихо и след биене на първия звънец да заема мястото си, за да 

се подготви за час; 

29. да не напуска класната стая при отсъствие на учител, докато 

дежурният ученик не изясни чрез директора (заместник-директора) с 

какво, с кого и къде ще се занимават този час; 

30. да посреща влизащите в клас учители и външни лица със ставане; 

при свършване на учебния час и след обявяване на учителя, че урокът 

е завършил, става за изпращането му и тогава напуска мястото си; 

31. да не влиза в училище с вещи, музикални уредби и други подобни, 

които пречат на учебния процес; 

32. да спазва установения ред в ученическия стол; 

33. да поддържа висока хигиена на двора, в коридорите, класните стаи, 

кабинетите; да пази образцова чистота на работното си място; 



34. да дежури в класната стая; задълженията на дежурните ученици се 

уточняват от класния ръководител; 

35. да участва в почистването на училището, класните стаи, кабинетите 

и спортните площадки; 

36. да ходи при медицинската сестра в училището само по спешност, 

след като получи разрешение от съответния преподавател; обикновени 

прегледи се извършват в извънучебно време; 

37. да върне учебниците и учебните помагала, получени от училището, 

за които е определен срок на ползване по-дълъг от една година, след 

приключването на учебните занятия за съответната учебна година;  

38. да възстанови стойността на учебник, когато при връщането му се 

установи, че поради неполагане на грижи от негова страна, учебникът 

е негоден за ползване; 

39. да не носи аксесоари, които могат да застрашат личната 

безопасност или сигурността на другите (вериги, шипове, каишки, 

бръснарски ножчета, обеци на неподходящи места и т.н.);  

40. Дежурните ученици в клас са двама и дежурят в продължение на 

една седмица. Редът на дежурството се определя според номерата на 

учениците по дневника на класа от класния ръководител. Дежурните 

ученици по клас: 

- идват по-рано от останалите в училище и влизат първи в класната стая 

или кабинет. В края на часа единият от дежурните последен напуска 

класната стая или кабинет. 

- отговарят за реда, хигиената и опазване на училищното имущество и 

личните вещи на съучениците си. При необходимост почистват класната 

стая и прилежащата част от коридора. 

- своевременно съобщават за всички възникнали инциденти 

/включително влизането на външни лица в училище/, повредено, 

счупено или загубено имущество, лични вещи на класния ръководител, 

дежурния учител на етажа или заместник-директора. 

- по време на междучасията единият от дежурните ученици стои в 

района на вратата на класната стая и следи да не се блъскат вратите и 

прозорците; 

- след влизането на учителя в клас съобщава номерата на всички 

отсъстващи ученици за часа. 

- почистват бялата дъска, подпомагат при необходимост учителя за 

пренасянето на учебно-технически средства; 

- при отсъствието на учител от учебен час отговарят за реда и тишината 

в класната стая, като прибират всички свои съученици в стаята. 

Съобщават за отсъствието на учителя на заместник-директора; 

- не разрешават внасянето на закуски, семки, сладолед и др. лакомства 

в класната стая или кабинет; приканват съучениците си, които си носят 

закуски от дома, да ги изяждат на чина или в близост до кошчето за 

отпадъци и следят да не се замърсяват класните стаи, кабинети, 

коридори и стълбище; 



- по време на часовете по физическо възпитание и спорт, ако се налага, 

пазят дрехите и личното имущество по указание на учителя; 

41. да представи в срок от три дни медицинско свидетелство от 

съответния лекар, когато е отсъствал от учебните занятия по болест.  

42. Ученик, който е отсъствал от учебни часове, не е освободен от 

учебните си задължения (домашни, научаване на пропуснатия материал 

и др.), дадени от учителя в тези часове; 

43. да се явяват пред Педагогическия съвет или Комисията за 

противообществените прояви винаги, когато са повикани, желателно с 

родител; 

44. да не носи и да не разпространява сектантски, расистки и 

порнографски материали; 

45. ползвайки Интернет, ученикът няма право да представя себе си и 

другите с неподходящи снимки и изрази; 

46. да не отсъства от учебни занятия без уважителни причини и да не 

посещава избирателно часовете; 

47. когато има документ за освобождаване от учебни занятия за деня, 

ученикът не се допуска до участие в учебния процес; 

48. да не прави опити за измама при устни и писмени изпитвания; 

49. да не използва фалшиви медицински бележки и оправдателни 

документи. 

 

 

        Неизпълнението на задълженията, предвидени в 

Правилника за дейността на училището, е нарушение на 

училищната дисциплина. 


