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Правата и свободата на един не бива да са 
за сметка на правата и свободата на друг!  

Правата са като броня: те ни защитават.  

Те са като правила, защото ни учат как да 
се държим. 

Те са като съдии, защото пред тях можем 
да обжалваме. 



Те са абстрактни – като 
емоциите, принадлежат на 

всички и съществуват 
независимо от случващото се.

Подобно на добротата, 
истината и равнопоставеността 
ние понякога може и да не сме 

съгласни с техните дефиниции, 
но ги разпознаваме, когато 
видим тяхното нарушаване



Всички ние- ученици, родители и учители, сме част от училищната общност. 

Имаме традиции, собствени празници и обичаи, но за да сме комплексни 
като общност, се нуждаем от правила и ред. 

Това предполага, че ние взаимодействаме активно - общуваме и обменяме 
знания, умения и опит по различни начини. Ето някои от тях:

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се
осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи,
обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на
детето или ученика го прави необходимо.

 Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът
за кореспонденция.

 Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и
електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник
на паралелката.

УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ



Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за предучилищното и училищното образование



ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ:

1. Периодично и своевременно да получават
информация за успеха и развитието на децата
им в образователния процес, за спазването на
правилата в училището и за приобщаването им
към общността.

2. Да се срещат с ръководството на училището, с
класния ръководител, с учителите и с другите
педагогически специалисти в определеното
приемно време или в друго удобно за двете
страни време.

3. Да се запознаят с училищния учебен план или
със съответната педагогическа система в
подготвителните групи.



4. Да присъстват и при желание от тяхна страна

да бъдат изслушвани, когато се решават

въпроси, които засягат права и интереси на

детето или ученика.

5. Най- малко веднъж годишно да получават

информация, подкрепа и консултиране в

училището по въпроси, свързани с

образованието, с кариерното ориентиране и с

личностното развитие на децата им.

6. Да избират и да бъдат избирани в

обществения съвет на училището.

7. Да изразяват мнение и да правят предложения

за развитие на училището.

ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ:



ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ:

1. Да осигуряват редовното присъствие на

детето в задължителното предучилищно

образование и на ученика в училище, като

уведомяват своевременно училището в

случаите на отсъствие на детето или ученика.

2. Да запишат при условията на чл. 12 детето

в първи клас или ученика в училище в

случаите на преместване в друго населено

място или училище.

3. Редовно да се осведомяват за своите деца

относно приобщаването им в училищната

среда, успеха и развитието им в

образованието и спазването на училищните

правила.



4. Да спазват Правилника за дейността на училището

и да съдействат за спазването му от страна на ученика.

5. Да участват в процеса на изграждане на навици за

самоподготовка като част от изграждането на умения

за учене през целия живот.

6. Да участват в родителските срещи.

7. Да се явяват в училището след покана от учител,

директор или друг педагогически специалист в

подходящо за двете страни време.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ:



Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна

форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2, както и в

самостоятелна организация, са длъжни да

гарантират постигането на целите по чл. 5, да

осигурят необходимите условия за обучение,

познавателни книжки, учебници и учебни помагала,

както и да прилагат по свой избор методики и

подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните

потребности и интересите на детето.



Закон за предучилищното и училищното образование



ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ:

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 профила и професията.



ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ: 

4. Да избират между учебните предмети или модули,

предложени от училището за изучаване в избираемите и

във факултативните учебни часове.

5. Да получават библиотечно- информационно

обслужване.

6. Да получават информация относно обучението,

възпитанието, правата и задълженията си.



7. Да получават обща и допълнителна

подкрепа за личностно развитие.

8. Да бъдат информирани и консултирани

във връзка с избора на образование и/ или

професия.

9. Да участват в проектни дейности.

10. Да дават мнения и предложения за

училищните дейности, включително за

избираемите и за факултативните учебни

часове.

ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ:



11. 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.

12. 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.

ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ:



13. Да бъдат поощрявани с морални и

материални награди.

Учениците участват в училищния

живот и в организационното развитие

на училището чрез различни форми

на ученическо самоуправление на

ниво паралелка и училище.

Учениците имат право да получават

стипендии при условия и по ред,

определени от Министерския съвет.

ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ:



ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:

1. Да присъстват и да участват в учебните часове и

занимания.

2. Да съхраняват авторитета на училището и

училищната общност и да допринасят за развитие

на добрите традиции.

3. Да зачитат правата, честта и достойнството на

другите, както и да не прилагат физическо и

психическо насилие.



ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:

4. Да носят училищната униформа и другите

отличителни знаци на училището, когато такива са

предвидени, или да се явяват в училището с облекло и

във вид съгласно изискванията на училищния

правилник.

5. Да не участват в хазартни игри,

да не употребяват тютюн и тютюневи

изделия, алкохол и наркотични вещества.



6. Да не носят оръжие, както и други предмети, които

са източник на повишена опасност.

7. Да носят ученическата си лична карта в училище

и извън него.

8. Да представят на своите родителите и на

педагогическите специалисти ученическата си

книжка и бележника за кореспонденция.

9. Да спазват правилата за поведение в паралелката

и в училището.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:



10. Да спазват Правилника за дейността на

институцията.

11. Да не възпрепятстват със своето поведение и

постъпки нормалното протичане на учебните часове.

12. Да не използват мобилните си телефони по време

на учебните часове.

Правилникът за дейността на институцията може да

предвиди и други права и задължения за децата и

учениците, доколкото те не противоречат на Закона за

предучилищното и училищното образование.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:



Закон за предучилищното и училищното образование



ПРАВА НА УЧИТЕЛИТЕ:

1. Да бъдат зачитани правата и

достойнството им.

2. Да определят методите и средствата

за провеждане на образователния процес

съобразно принципите и целите,

определени в ЗПУО.

3. Да участват във формирането на

политиките за развитие на училището.



ПРАВА НА УЧИТЕЛИТЕ:

4. Да получават професионална подкрепа в

процеса на изпълнение на служебните си

задължения.

5. Да повишават квалификацията си.

6. Да бъдат поощрявани и награждавани.



ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ:

1. Да осъществяват обучение и възпитание

на децата и учениците в съответствие с

държавните образователни стандарти.

2. Да опазват живота и здравето на децата и

учениците по време на образователния

процес и на други дейности, организирани от

институцията.

3. Да зачитат правата и достойнството на

децата, учениците и другите участници в

предучилищното и училищното образование

и да сътрудничат и партнират със

заинтересованите страни.



ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ:

4. Да поддържат и повишават

квалификацията си съобразно политиките за

организационно развитие на съответната

институция и специфичните потребности на

децата и учениците, с които работят, с цел

подобряване качеството на образованието

им.

На педагогическите специалисти се дължи 

почит и уважение от учениците, родителите, 

административните органи и 

обществеността.




