
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 

21. СУ „ХРИСТО БОТЕВ” 

 

 

ИЗВАДКА! 

 

 

 

Чл. 91. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

осъществява чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и 

всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави 

необходимо. 

Чл. 92. Родителите имат следните права: 

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието 

на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за 

приобщаването им към общността;  

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с 

учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в 

друго удобно за двете страни време;  

3. да се запознаят с училищния учебен план или със съответната педагогическа 

система в подготвителните групи;  

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;  

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и 

консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното 

ориентиране и с личностното развитие на децата им; 

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;  

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 

Чл. 93.  (1) Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното 

предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно 

училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;  

2. да запишат детето в първи клас или ученика в училище в случаите на 

преместване в друго населено място или училище;  

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в 

училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на 

училищните правила;  

4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за 

спазването му от страна на детето и ученика;  

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка 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. 

8. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

дейността на училището при записване на ученика; 

9.  да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които 

не съответстват на правилника на училището; 

10. своевременно да закупуват необходимите учебници и учебни пособия за 

детето си; 



11. да контролират  изпълнението на учебните задачи, поставени от учителите; 

12. редовно да проверяват ученическата книжка/бележника за кореспонденция 

на детето си и да удостоверяват това с подписа си; 

13. да уведомяват писмено или по телефона класния ръководител/ръководителя 

на група при отсъствие на ученика по уважителни причини; 

14. (Нова, 2017 г.) да предоставят информация за здравословното състояние на 

детето или ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да 

осъществяват взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в детската 

градина или в училището; 

15. (Нова, 2017 г.) да съдействат и да подпомагат учителите и другите 

педагогически специалисти при реализирането на дейностите за преодоляване на 

проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с 

приобщаването в образователния процес и в институционалната среда; 

16. да възстановяват получени от детето им безплатни учебници, в случай че те 

са сериозно увредени, унищожени или загубени; 

17. да спазват стриктно пропускателния режим на училището.  

 (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. 
 


