
РАЗДЕЛ  III 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 

Чл. 73. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на 

учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.  

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е ученическата 

книжка и електронният дневник на паралелката. 

Чл.74. Родителите (съответно настойниците) имат следните права: 

(1) да бъдат запознати с учебния план, реда и организацията на учебния процес в 

училището; 

(2) периодично да получават информация и безплатни консултации за развитието на 

детето си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, 

уменията му да общува с учениците и учителите и да се интегрира  в училищната среда; 

(3) да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно 

време/по график или в друго удобно за двете страни време; 

(4) да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището, за 

подобряване на организацията на учебно- възпитателния процес в училището; 

(5) при желание от тяхна страна и да бъдат изслушани от екипа за личностно 

развитие, когато се решават въпроси, които засягат правата  и интересите на ученика; 

(6) да участват в работата на Училищното настоятелство; 

(7) да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет към училището. 

(8) да бъдат консултирани от специалист по въпроси, свързани с възпитанието на 

учениците, за което училището им оказва необходимото съдействие; 

(9) да бъдат своевременно информирани за провежданите извънкласни дейности, 

екскурзии с учебна цел и др. мероприятия, организирани от училището; 

(10) да дават или не дават съгласието си детето им да участва в организираните от 

училището извънкласни дейности (екскурзии, посещения на театри, концерти, изложби и др.); 

(11) да придружава лично детето си в организираните от училището извънкласни 

дейности;  

(12) да присъстват на заседание на Педагогическия съвет, когато се обсъжда 

дисциплината и поведението на ученика; 

(13) да получават съдействие за оказване на ресурсно подпомагане на децата със 

специални образоватерни потребности. 

   Чл.75. Родителите имат следните задължения: 

(1) да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище; 

(2) да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 

дейността на училището и другите вътрешни актове, още при записване на ученика в училище 

и/или при тяхното изменение; 

(3) не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави; 

(4) родителите са длъжни да осигурят  униформено  облекло  с  отличителните  

знаци  на 49.ОУ на детето си; 

(5) родителите на новопостъпилите ученици в едномесечен  срок  са  длъжни  да   

осигурят униформено облекло  с  отличителните знаци на  49.ОУ  на  детето  си;  

(6) редовно да се осведомяват за  развитието на ученика в образователно-

възпитателния процес, оценяването му, за спазването на училищната дисциплина, за уменията 

му за общуване с учениците и учителите, за интегрирането му в училищната среда. 

Осведомяването се извършва чрез електринен дневник на паралелката, в който описаното се вижда в 

реално време (веднага след попълване на информацията) развитието на ученика. Среща с учител 

или класен ръководител се допуска при нужда от допълнителна информация или въпроси, по които 

информацията не се съдържа в ел. дневник. 

(7) да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка кото част от 

изграждането на умения за учене през целия живот,  следят и   контролират системно  успеха и 



поведението чрез електронния дневник; 

(8) да се явяват в училището, когато важни причини налагат това или бъдат 

поканени от класния ръководител, педагогически специалист  или директора; 

(9) да присъстват на организираните от училището родителски срещи; 

(10) да известяват писмено  класния ръководител при смяна на адреса на ученика и 

телефоните за връзка; 

(11) 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.  

(12) да уведомяват класния ръководител при всички възникнали проблеми в 

развитието на детето; 

(13) да попълват декларация по образец на училището за самостоятелно  

придвижване на ученика от дома до училище и обратно; 

(14) да изготвят схема за най-безопасно придвижване на тяхното дете (от I до 

V клас) от дома до училище и обратно; 

(15) да осигурят безопасното довеждане и прибиране на детето си след приключването 

на учебни занятия; 

(16) родителите са длъжни  да съобразяват телефонните разговори с децата си  с 

учебния график, така че да не съвпадат с учебните часове; 

(17) при възникнали проблеми на тяхното дете с останали ученици на 49.ОУ "Бенито 

Хуарес"  не упражняват физическо или психическо насилие над чужди деца, а  уведомяват 

своевременно писмено ръководството на училището; 

(18) с оглед безопасността на учениците в 49.ОУ "Бенито Хуарес" да спазват 

пропускателния режим в училището.  Посещение при класен ръководител по  се извършва само по 

време на междучасие и в определените  за това приемни часове; 

(19) С цел безопасността на учениците и предотвратяване на инциденти, родителят е 

длъжен да взема навреме детето си (лично или чрез упълномощено от него лице) от учителя или 

ръководителя непосредствено след приключване на последния учебен час или извънкласната 

форма, която посещава. При възникване на основателна причина родителят уведомява 

своевременно учителя, при когото ученикът има последен час, за да може да се създаде 

съответната организация. За невзет навреме ученик, за когото няма информация, училището 

предприема съответните мерки и уведомява съответните институции. При системно 

неизпълнение на задълженията по тази точка се уведомяват класния ръководител и директор. 

(20) да не заснемат и/или записват в училище и да  публикуват видео/аудио материали, вкл. 

такива уронващи авторитета на училището, учителите  и учениците; 

(21) да спазват правилниците и инструкциите, приети от Педагогическия съвет на 

49.ОУ "Б. Хуарес" в частта им, засягащи ги като родители. 

Чл. 76. (1) Родителите са длъжни да възстановят в 7-дневен срок нанесените щети на 

училищното имущество, причинени от техните деца. 

(2) При повреда или унищожаване на предоставен от училището  безплатен учебник 

по вина на ученика, неговите родители го възстановяват и го предават на класния ръководител 

(възстановяването не може да бъде в пари). 

(3) Безплатните учебници за учениците от II до VII клас се връщат в края на учебната 

година или преди напускането на ученика. 

Чл. 78. (1) Родителите, съответно настойниците, са длъжни да осигуряват редовно 

присъствието на децата си в училището, както и да  уведомяват класния ръководител в случай на  

отсъствие по уважителна причина. 

Чл. 79. Родителите, съответно настойниците, са длъжни преди началото на учебната година 

да подадат декларация, с която да удостоверят желанието и съгласието си детето им да отсъства 



от учебни занятия в ЦОУД (до два дни в седмицата), за посещаване на извънучилищни форми 

на обучение и/или за отсъствия до два учебни часа в часовете за организиран отдих и спорт или 

от часовете за дейности по интереси. 

Чл. 80.  За родители, които системно не изпълняват своите задължения, ръководството на училището  

известява писмено Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене за налагане на съответните 

санкция или прилагане на мерки, в съответствие с действащото законодателство. 
 


