
ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на УЧЕНИКА 

/извадка от Правилника за дейността на ПГТТ/ 

Раздел ІІ УЧЕНИЦИ 
 

Чл. 87 (съгл. чл.171 от ЗПУО) (1) Учениците имат следните права: 

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, предложени от училището за изучаване в ЗИП и СИП 

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 ЗИП и СИП 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 и при участие в живота на 

общността; 

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди, предвидени в този правилник. 

(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. 88. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

1. по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от лекар в 

лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска 

помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от 

анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и 

поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен 

разговор;  

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование - при представяне 

на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, 

олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен 

разговор; 

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на 

мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за 

детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в 

случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на 

детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор 

класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни 

след връщането на ученика в училище;  

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на 

мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за 



детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение на педагогическия 

съвет. 

(2) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще 

отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на 

училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички 

въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището 

или промяната на формата на обучение на ученика. 

Чл.89 (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в часовете 

по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях. 

(2) Видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверява с медицинска 

експертиза за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане или експертиза за 

трайно намалената работоспособност.  

(3) Въз основа на представените медицински документи директорът определя със заповед учениците, 

освободени по здравословни причини от учебните часове по спортни дейности и от часовете по учебния 

предмет физическо възпитание и спорт и срока за освобождаване.  

(4) В заповедта по ал. 3 се посочва какво ще правят учениците във времето, определено за тези часове.  

(5) Директорът, чрез класния ръководител, уведомява родителите на учениците писмено за 

обстоятелствата по ал. 4.  

Чл. 90. (съгл. чл.172 от ЗПУО) Учениците имат следните задължения: 

1. Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;  

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, както и да не прилагат физическо и 

психическо насилие;  

4. Да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са 

предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на 

училищния правилник;  

5. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и 

наркотични вещества;  

6. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;  

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

8. Да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;  

9. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;  

10. Да спазват правилника за дейността на институцията;  

11. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;  

12. Да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.  

13. Да се явяват за началото на учебните занятия не по – късно от 5 минути преди началото на часа.  

14. Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи училището не носи 

отговорност.  

15. Да опазват училищната собственост. При повреждането й да я възстановяват или заплащат в 

едномесечен срок. При установена щета, когато класът укрива извършителя/ите, родителите на 

целия клас поемат отговорността за възстановяването й.  

16. При отсъствие на преподавателя да изчакат 15 минути пред кабинета, и едва след разрешение от 

Директора или заместник- директора да напуснат училищната сграда до следващия учебен час.  

17. Да спазват изискванията за униформено облекло в часовете по физическо възпитание съгласно 

инструкцията за провеждане на тези часове, утвърдена от Директора.  

18. Да идва подготвен за часа с необходимите учебници, учебни помагала, тетрадки и други. При 

системно посещение на часовете без необходимите за съответния предмет работни тетрадки, 

учебни средства и помагала, се прилагат разпоредбите на правилника.  

19. Използваните учебни тетрадки, средства и пособия, закупувани от учениците, трябва да отговарят 



на възрастовите им особености, естетически потребности, етични обществени норми и да не 

съдържат агресивни послания.  

20. По време на учебните часове учениците са длъжни максимално да концентрират вниманието си 

върху изучавания материал и да не допускат действия, които възпрепятстват нормалното им 

провеждане.  

21. Своевременно да информира родителите си за обявените родителски срещи.  

22. Учениците дежурят в класната стая. Дежурният ученик отговаря за почистването на работната 

дъска и съобщава отсъстващите за часа.  

23. Ученици с хронични заболявания са длъжни в едноседмичен срок да представят на медицинската 

сестра съответните документ. Освободените с лекарско предписание от занятията по ФВС са 

длъжни да присъстват в часа.  

24. Да познава и спазва Правилата за безопасна експлоатация на материалната база, да пази чистотата 

на класните стаи, кабинетите, двора на училището.  

25. При изискване от страна на преподавателя да оставят преди началото на учебния час на 

обособеното за тази цел място устройства от типа на : мобилни телефони, таблети, смартфони и 

др.  

Чл. 91 (съгл. Чл.173 от ЗПУО) (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване 

на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато:  

1. се премества в друго училище;  

2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-

дълъг от два месеца;  

3. се обучава в самостоятелна 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.  


