НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 192. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и материални

награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията
по интереси и за приносаим към развитието на училищната общност при:
1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност.
2. класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в
национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други
форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и
спорта;
3. прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни
инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и
учениците към непреходните национално значими идеали и ценности, както и за
утвърждаване на европейските ценности и сближаването на европейските народи.
(2) Директорът на училището, след решение на педагогическия съвет със заповед може
да учредява награди за децата и учениците. В заповедта се определят и конкретни
критерии, на които трябва да отговарят децата и учениците, за да бъдат удостоени с
определена награда.
(3) Наградите, с които се удостояват децата и учениците, може да бъдат публична
благодарност пред училищната общност, похвални грамоти, благодарствено писмо до
родителите, плакети, предметни награди, парични награди и други в зависимост от
възможностите на училището и постиженията на децата и учениците.
(4) Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на училището от
педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по интереси с
деца и ученици, от родители, представители на децата или от лицата, които полагат
грижи за децата, от ученици в училището, от други лица и организации.
(5) Предложенията съдържат трите имена на детето или ученика, групата/класа, в който
се обучава, мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на
детето или ученика в подкрепа на направеното предложение.
(6) Комисия, определена със заповед на директора, разглежда постъпилите
предложения и предлага на педагогическия съвет да вземе решение за награждаване на
децата и учениците.
(7) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя
децата и учениците, които се удостояват с награди.
(8) Наградите се връчват на значими празници, по тържествени поводи или на
специално организирани събития.

