21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
София, Лозенец, ул. Люботрън № 12

ПРАВИЛА ЗА КУЛТУРА НА ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩНА СРЕДА И ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕНА НА РАБОТНОТО МЯСТО
В 21. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
Приети на заседание на ПС, Протокол № 6/10.03.2022 г.

Учениците имат задължението да спазват правилата в паралелката и в училището, като
демонстрират и култура на поведение и поддържат чиста и подредена училищната среда.
В 21. СУ „Христо Ботев“ учениците:
1. Влизат и излизат през официалния вход на училището, не прескачат огради и не
използват алтернативни входове и изходи.
2. Не преминават през стълбища и коридори, водещи към класни стаи на ученици от
други образователни етапи.
3. Не замърсяват фасадата на училищната сграда, пространствата в училищния двор
и не увреждат прилежащите съоражения.
4. Не изхвърлят през прозорците на училищни помещения вещи, предмети,
отпадъци.
5. Не пилеят санитарни материали – тоалетна хартия, сапун, дезинфектант.
6. Използват по предназначение санитарните помещения само в междучасията.
Излизането до тоалетна по време на учебен час е разрешено само по изключение
или в случай, че е налице здравословен проблем, за който родителят е уведомил
училищните власти.
7. В учебните помещения/в учебния час заемат място, което се определя от учителя.
8. Във времето на учебния час не са с шапки и с качулки.
9. Във времето на учебния час не консумират храни и не дъвчат дъвка.
10. Не пишат и не рисуват върху работните плотове, мебелите, щорите, стените и
други повърхности в училищните помещения и не ги увреждат.
11. Поддържат работния плот на персоналното си работно място чист и подреден. На
работния плот не се поставят дрехи, чанти и други вещи, които нямат отношение
към учебната дейност.
12. Изхвърлят всички отпадъци в определените за това места, не ги съхраняват под
чина или в шкафчетата си.
13. След приключване на учебните часове почистват работния плот и освобождават
от вещи мястото под чина; почистват от едри отпадъци пода под и около
работното си място.
14. След приключване на учебните часове подреждат чиновете/работните маси в
реда, който е определен от учителя.

15. Не разполагат безразборно личните си вещи в класната стая. Връхните дрехи се
поставят на закачалки или ако такива липсват в класната стая – на стола, на който
седят.
16. Персоналните шкафчета в начален и прогимназиален етап се почистват и
подреждат под наблюдението на класния ръководител веднъж седмично. В
шкафчетата не се съхраняват храна и ценни вещи.
17. Грижат се за личните си вещи и уважават чуждите вещи и тяхната
неприкосновеност.
18. Работните места (чин, плот, стол) се почистват основно веднъж седмично под
наблюдението на класния ръководител.
19. В учебните и общите помещения не се говори на висок тон, не се тича и не се
извършват дейности и действия, които не съответстват на добрите нрави и/или
които не са съгласувани с педагогически специалист.
20. В училищния двор и в района на училището се спазват всички правила за култура
на поведение, съгласно настоящите Правила и Правилника на училището, както
и изискването да се съблюдават часовете за отдих на гражданите (до 10.00 ч. и
между 14.00 и 16.00 ч.).
21. При възникнал конфликт в реална или в онлайн среда учениците незабавно
уведомяват класния ръководител или друг педагогически специалист в
училището и не предприемат действия за саморазправа.
22. Платформата Microsoft Teams се използва само за учебни цели и за комуникация
между ученици и педагогически специалисти по въпроси, които засягат
обучението и/или общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
23. Учениците от начален етап не напускат територията на училището в
междучасията.
24. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап могат да напускат територията
на училището в междучасията, като спазват Правилника на училището и всички
правила за култура на поведение (включително да не се струпват в големи групи
и/или в близост до жилищни сгради и входове на жилищни сгради; да не нарушват
спокойствието на гражданите и т.н.). Учениците спазват всички правила за
безопасно придвижване.
25. Учениците изпълняват стриктно инструкциите на педагогическите специалисти,
свързани с училищните Правилници, Правила, Мерки и другите училищни
документи, които уреждат условията за обучение и възпитание в 21. СУ „Христо
Ботев“.
26. Неспазването на настоящите правила се счита за нарушаване на училищната
дисциплина.

