УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Раздел І

УЧЕНИЦИ
Чл. 129. (1) Децата, съответно учениците, имат следните ПРАВА:
1.

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2.

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3.

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
4.

да получават библиотечно-информационно обслужване;

5.
да получават информация относно обучението,
задълженията си;

възпитанието,

правата и

6.

да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

7.

да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование;

8.

да участват в проектни дейности;

9.
да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за
избираемите и за факултативните учебни часове;
10.
чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при
решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч.
училищния учебен план;
11.
да получават съдействие от училището и от органите на местното
самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат,
както и при участие в живота на общността;
12.

да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2)
Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на
училището чрез различни форми на ниво паралелка и училище.

Чл. 130. (1) Учениците имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.

да спазват Правилника за дейността на ОУ „Христо Ботев“

2.

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

3.
да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят
за развитие на добрите традиции;
4.
да бъдат на обществени места с придружител в съответствие с изискванията на
Закона за закрила на детето;
да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат
физическо и психическо насилие и тормоз; да не накърняват с поведението си
авторитета и достойнството на учителя;
1.

6.
да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището,
съгласно изискванията на училищния Правилник;
6.1.

Елементи на ученическата униформа:

- задължителни: БЯЛА НА ЦВЯТ ФЛАНЕЛКА с къси/дълги ръкави с якичка с ярко
червена и тъмносиня ивица и тънък бял ластик на ръкава с ярко червена и тъмносиня
ивица; СУИТЧЕР –без качулка, с дълъг ръкав, с цип, ярко червен цвят, яка тъмно синя
отзад, платка , всички ластици в тъмносиньо с тънки червена и бяла лента, 2 джоба с
цип, АНЦУНГ – Долнище: тъмносиньо, без ластик на крачола; Горнище: ярко червено,
с качулка, с цип, тъмносини ленти на ръкава, джобове с цип, яка, колан и ръкави с
ластик в тъмносиньо с тънки червена и бяла ленти. НА ФЛАНЕЛКАТА, СУИТЧЕРА И
ГОРНИЩЕТО НА АНЦУНГА ИМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕМБЛЕМА НА ОУ „ХРИСТО
БОТЕВ“ - АСЕНОВГРАД
- препоръчителни: тъмни дънки
подходяща дължина

/панталони / клинове,

поли

в тъмната гама с

7.
да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия,
алкохол и наркотични вещества;
8.
да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена
опасност;
9.

да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

10.
да представят на своите родители и на педагогическите специалисти
ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
11.

да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

12.
да опазват материално-техническата база и чистотата в сградата, двора и
прилежащите територии на училището;
13. да изхвърлят на определените за целта места в сградата на училището опаковките
на използваните храни и напитки;

14. да пазят чисто работното си място, класните стаи, кабинетите и физкултурния
салон, като отпадъчните материали се изхвърлят на определените за тази цел места.
При увреждане на училищното носят материална отговорност за причинените щети,
които родителите възстановяват материално в едноседмичен срок при домакина срещу
документ. Ако повредата е умишлена, на ученика се налага и санкция;
15.

да не укриват, фалшифицират и унищожават училищни и лични документи;

16.
да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане
на учебните часове; да не създават пречки на учителя при и по повод изпълнение на
служебните му задължения;
17.
да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове, да не
заснема и записва с GSM или др. техника съучениците си, учители и служители без
тяхно знание и съгласие; В началото на учебния час телефоните на учениците се
поставят на видно място, указано от учителя. След края на учебния час учениците
могат да вземат отново техниката си.
18.
да не допускат дискриминация към съучениците си по отношение на пола,
религиозната и етническата принадлежност
19.
за времето на престоя си в училище да не напускат самоволно двора на
училището.

