
Чл.111. 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 се явяват в училището с прилично облекло; 

5. да носят униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, ако 

се регламентират и приемат такива; 

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

алкохол и наркотични вещества; 

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

опасност; 

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

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището както в 

часовете, така и в междучасията; 

10. да спазват правилника за дейността на училището; 

11. да НЕ възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане 

на учебните часове; 

12. да се подготвят системно за занятия, съобразно изискванията на съответните 

преподаватели; 

13. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове, с изключение 

на случаите, когато това е необходимо за учебния процес. 

14. /нова/ Да не правят видеоклипове и снимки на учениците,  педагогическия и 

непедагогически персонал  в учебните часове и в междучасията на територията и в 

двора на училището, освен в случаите за популяризирането постиженията на 

гимназията,  след писмено разрешение на ръководството.  
15. да не отсъстват от учебни занятия без наличие на уважителни причини, 

удостоверени по съответния ред; 

16. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя; 

17. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището. 

При причиняване на материални щети, в едноседмичен срок организират тяхното 

отстраняване или заплащат необходимата стойност за възстановяване; 

  

18. когато са дежурни да изпълняват стриктно и точно своите задължения, гарантиращи 

реда и хигиената в класната стая и опазването на училищното и ученическо имущество в 

нея. След приключване на учебните занятия, да освобождават стаята в присъствието на лице 

от обслужващия персонал; 

19. да възстановяват загубени или унищожени безплатни учебници или тяхната парична 

равностойност; 

20. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 

21. да не участват в политически партии и организации до навършване на 18- годишна 

възраст; 

22. Да не допускат и да не участват в прояви на етническа, полова и възрастова 

дискриминация; 



23. При забелязване на смущаващо и необичайно посещение на външни лица в 

училището, веднага да информират класния ръководител, директора или друг учител. 

24. Да не влизат в конфликтни ситуации с ученици и учители, да не проявяват агресия и 

насилие спрямо други лица. При констатирани подобни случаи, класните ръководители 

включват съответните ученици в дейности по мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение, част от общата подкрепа за личностно развитие . 

 (2) Изискванията по ал.1 т. 4 от настоящия Правилник изключва явяването с: 

1. къси панталони и къси поли; 

2. джапанки и обувки с много висок ток; 

3. дълбоко деколте, презрамки и оголен корем и кръст; 

4. пиърсинг и екстравагантни накити; 

5. дамски чанти; 

6. грим и екстравагантни прически: 

7. прозрачно облекло, откриващо бельото; 

нехигиеничен вид 

 
 


