
 
 

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А - У Ч Е Н И К 

Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас 

 

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 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 и при участие в живота на общността; 

13. Да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

14. 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. 

15. Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския 

съвет. 

 

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; 
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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 и 

бележника за кореспонденция; 

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 спазват изискванията за безопасност и противопожарна охрана. 

14. Да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 

- училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели. 

- забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност. 

- не се предоставя лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен 

телефон, месторабота и служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях. 

- не се изпраща или публикува на снимки на ученици или на техни близки, без предварително съгласие 

на родителите. 

- не се приемат срещи с лица, с които ученикът сe е запознал в интернет, освен след съгласието на 

родителите. 

- незабавно информират учителят, под чието наблюдение и контрол работи, когато попаднат на 

материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно 

съдържание  като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна 

нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.  

- не се изпращат или отговаря на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични;  

- не се  отварят приложения на електронна поща, получена от непознат подател. 

- забранено е  изпращането на анонимни или верижни съобщения. 

- забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа 

или атакува други системи. 

- забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща. 



- забранено е използването на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която 

нарушава авторски права. 

- забранено е качването на снимки и материали в мрежата, свързани с училището и преподаватели от 

училището и техните близки  без изричното писмено съгласие на преподавателя  

- при работа в мрежата се уважават правата на другите и пази доброто име на училището. 

15. Да оставят в училище до две работи след всяка практика - по преценка на ХК. 

16. Дипломната работа остава в музея на НХГ "Цанко Лавренов". 

17. След закриване на текуща изложба, организирана от училището, учениците, в рамките на един 

месец, са длъжни да вземат творбите, които не са собственост на училището. В противен случай, те 

стават собственост на училището. 

18. След закриване на изложбата на Випуска, дипломниците, в рамките на един месец, са длъжни да 

вземат творбите, които не са дипломна работа. В противен случай , те стават собственост на 

училището. 

19. При обявена извънредна епидимиологична обстановка: 

- влизат в сградата на училището с поставена маска или предпазен шлем, които се използват в общите 

части на сградата; 

- не се събират с повече от трима ученика;спазват необходимата социална дистанция; 

- дезинфекцират редовно ръцете си и спазват висока лична хигиена; 

 

Санкции на учениците 

 За неизпълнение на задълженията, определени в нормативните актове и в правилника за дейността на 

училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции: 

1. Забележка; 

2. Преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. Предупреждение за преместване в друго училище; 

4. Преместване в друго училище; 

5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 

Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края 

на учебния час. 

Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които противоречат на  добрите нрави, както 

и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до 

отпадане на основанието за отстраняването му. 

За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно 

поведение. 


