
НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯ НА УЧЕНИЦИ СПРЯМО ПРАВИЛНИКА ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл.123 (1) Ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия /извинени и 

не уважителни/са 25 и повече % от хорариума по даден учебен предмет за учебния срок/ 

година, полагат изпит за определяне на срочна/ годишна оценка независимо от броя 

текущи оценки. Писменото изпитване се организира съгласно изискванията на Наредба 

№ 3 и Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на ученици.  

(2) При участие в представителни изяви от името на училището, общината и спортни 

клубове учениците представят служебни бележки, които се заверяват от директора и тези 

отсъствия не се включват в общия брой.  

(3) При системно не посещение на учебни занятия ученикът се явява на изпит за 

оформяне на срочна/годишна оценка.  

(4) Когато отсъствията са по уважителни причини / заболяване и др./ ПС може да гласува 

удължаване на учебния срок.  

Чл.124 (1) Учениците задължително присъстват на всички учебни занятия, определени 

от учебния план и седмичното разписание, както и в дните със специфична организация 

на учебния процес.  

1. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е не уважителни 

отсъствие.  

2. Закъснения до 15 мин. за три учебни часа без уважителни причини се считат за един 

учебен час не уважително отсъствие.  

3. При направени 100 уважителни отсъствия класните ръководители докладват на 

Педагогически съвет за причините, породили отсъствията;  

Чл.125 (1) Ученикът се санкционира със:  

1. „Забележка”:  

• при 5 не уважителни отсъствия от учебни занятия ;  

• при отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете;  

• при умишлено увреждане на училищното имущество;  

• при създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му 

задължения;  

• при неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището 

във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд;  

• при системно не предоставяне или отказ да предостави бележника си за проверка 

и вписване на оценки;  

• при използване на нерегламентирани начини за повишаване на успеха.  

2. „Преместване в друга паралелка в същото училище”-прилага се само за паралелки от 

същата професия и специалност.  



• направени от 5 1/3 до 10 не уважителни отсъствия;  

• системно нарушаване изискванията на този правилник;  

• нарушаване на дисциплината, грубо и неуважително отношение към учители и 

съученици;  

• създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения в 

училище и по време на извънучилищни мероприятия.  

3. „Предупреждение за преместване в друго училище”:  

• направени от 10 1/3 до 15 не уважителни отсъствия;  

• прояви на ученика в клас, противоречащи на нормите на прилично поведение 

/получавал е забележка и родителите редовно са уведомявани за поведението му/;  

• системност на нарушенията, изброени в предходните алинеи;  

• отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, 

уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в училището;  

• умишлено предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалният учебно-

възпитателен процес в учебните часове и редът в сградата и района на училището;  

• влизане в час в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употребата на 

наркотични средства /при еднократна проява/;  

• доказано организиране на колективни бягства от учебни часове;  

4. „Преместване в друго училище”:  

• над 15 не уважителни отсъствия от учебни занятия;  

• изчерпване на мерките за въздействие по предходните алинеи;  

• системно и грубо нарушаване на училищния ред, въпреки всички получени 

наказания и организираната превантивна дейност по чл.41, ал.1 от Наредба № за 

приобщаващо образование /работа на класния ръководител, с педагогическия съветник, 

работа с УКС/;  

• умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в 

сградата и района на училището;  

• уронване престижа, авторитета и доброто име на училището;  

• унижаване личното достойнство на съучениците, на преподавателите и на други 

лица в училището, упражняване физическо или психическо насилие върху тях, свързано 

с религиозни, етнически и полови различия;  

• унищожаване или фалшифициране на училищна документация;  

• кражба;  

5. „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” – за ученици, 

навършили 16 години:  



• провинения, несъвместими с дневна форма на обучение;  

• нарушаване на човешките права на съученик, учител или училищен персонал;  

• тенденциозно отсъствие от учебни занятия – при повече от 15 не уважителни 

отсъствия в рамките на една учебна година;  

• уличаване в кражба;  

• разпространение на наркотици в района на училището;  

• тютюнопушене, употреба на наркотични средства и алкохол по време на учебни 

занятия и извънкласни дейности;  

• участие в хазартни игри;  

• системно и умишлено предизвикване на конфликти и ситуации, с които се 

нарушава нормалния учебно-възпитателен процес в учебни часове и реда в сградата и в 

района на училището;  

• физическо посегателство над учител, служител или ученик;  

• системно създаване на конфликти, с които се пречи на преподавателя да 

изпълнява служебните си задължения, като с действията на ученика се цели уронване на 

достойнството и злепоставяне на преподавателя;  

• хулигански и вандалски прояви в сградата и района на училището, посегателство 

и рушене на материалната база на училището, уронване престижа, авторитета и доброто 

име на училището;  

• унижаване личното достойнство на съучениците, на преподавателите и на други 

лица в училището, упражняване физическо или психическо насилие върху тях, свързано 

с религиозни, етнически и полови различия.  

(2) Санкцията по ал.1 т.1 се налага със заповед на директора на училището по мотивирано 

предложение на класния ръководител, а наказанията по т.2 т.3 т.4 т.5 със заповед на 

директора по предложение на педагогическия съвет.  

(3) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика класният ръководител уведомява 

родителя и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.  

(4) Преди налагане на санкцията по ал.1 класният ръководител е длъжен да уведоми 

родителя или настойника на ученика за извършеното нарушение.  

(5) Директорът е длъжен преди налагане на санкцията по ал.1 т.3, 4 и 5 да изслуша 

ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението  

(6) В заповедта на директора се посочват видът на санкцията и причините за налагането 

и.  

(7) Санкцията по ал.1 т.4 и т.5 влиза в сила от началото на следващата учебна година, в 

случай че е наложена до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок.  

 



(8) Санкцията по ал.1 се заличават с изтичане на съответната учебна година. Санкцията 

по ал.1 т.1 и т.3 може да се заличи и предсрочно.  

(9) Санкцията и нейното заличаване се вписват в ученическата книжка, в дневника на 

класа, личния картон и характеристиката на ученика.  

(10) Ученик, санкциониран по ал.1 т.4, продължава обучението си в друго училище при 

условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО на МОН. След заличаване 

на санкцията, ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е 

преместен.  

(11) Заповедите на директора за налагане на санкцията по ал.1 могат да се обжалват пред 

министъра на МОН в 14-дневен срок.  

(12) При налагане на санкцията и на мярката намаляване на поведение се определя 

докладчик. Докладчикът е учител, който преподава на ученика.  

(13) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от една санкция.  

(14) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго  

училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в  

самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да  

получава стипендия за отличен успех.  

Чл.126 Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на правилника за дейността на училището, както и в състояние, което му не позволява да 

участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до 

отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява 

родителя.  

Чл.127 (1) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен 

час, учителят може да го отстрани до края на учебния час и отбелязва в дневника не 

уважителни отсъствие.  

(2) В рамките на работния ден учителят е задължен да представи на директора в писмен 

вид конкретните причини за отстраняването, класният ръководител уведомява 

родителите.  

Чл.128 Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на 

отстраняването си. Отстранените ученици са задължени незабавно да се явят при 

помощен дежурен екип за насочване към педагогическия съветник, заместник-

директорите или директора .  

Чл.129  За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемното поведение.  

Чл.130  Учениците носят материална отговорност за повреждане на училищното 

имущество и за нанесени щети и възстановяват повредата в срок до 10 дни от 

установяване на щетата. Невърнати книги, взети от училищната библиотека, се заплащат 

в троен размер.  


