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УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА 
/ Правила за поведение в ОУ „Димитър Благоев”/ 

 

 

„Понякога... - каза Пух – най-малките неща, заемат най-голямо място в 

сърцето ти! Малко Внимание, малко Мисъл за другите – и всичко би изглеждало 

иначе!” 

Под поведение разбираме всички действия или реакции на даден човек във 

връзка със заобикалящата го среда.Поведението може да бъде съзнателно или 

несъзнателно, открито или прикрито, доброволно или принудително, приемливо 

или неприемливо. 
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В ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЗА ПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ СЕ СЧИТА СЛЕДНОТО: 
 

1. Тих и спокоен глас при общуване – „говоря внимателно, не обиждам”, „изслушвам и 

не прекъсвам”;  

2. Ненарушаване на личното пространство на другите – „уважавам себе си, уважавам 

другите и нося отговорност за всички свои действия”;  

3. Честна игра /честни взаимоотношения – спазване на правила, демонстриране на 

уважение и търпение и изключване на каквито и да било прояви на грубо поведение – 

„държа се дружелюбно”, „изчаквам търпеливо”, „споделям мнението си, не го 

налагам”, „стремя се да казвам истината и да съм честен”, „не позволяваме малък 

спор да наруши голямо приятелство”, „разрешавам спора с думи”, „помагам, ако 

някой се нуждае от моята помощ”; 

4. Невъзпрепятстване с поведение и постъпки нормалното протичане на учебните 

часове – „държа се достойно в час и се гордея да бъда ученик в ОУ „Димитър 

Благоев”, „не използвам телефона си в час”, „не закъснявам за учебен час”, „ 

уважавам учителя и своите съученици”, „винаги съм с написано домашно”, „спазвам 

правилата в клас”; 

5. Спазване на общоприети правила при хранене и опазване на материалната база – 

„създавам и не руша”, „пазя чистота”; 

6. Спазване на общоприети правила за безопасност – „не се катеря по оградата”, 

„използвам  парапета докато се качвам и слизам  по стълбите, за да се придържам, 

а не за игра”, „не се надвесвам през прозорците”, „не тичам по коридорите по време 

на междучасие”, „внимателно пресичам на оказаните за това места при идване до 

училище и при връщане вкъщи”. 



 
ОЧАКВАНО ПОВЕДЕНИЕ: 

 

1. Изряден външен вид; 

2. Мило и любезно отношение – вежливи поздрави и вежливи изрази при общуване; 

3. Възпитан и добронамерен език и тон на общуване – изслушваме се внимателно и 

търпеливо, повтаряме или обясняваме; 

4. Достойно поведение в учебен час и в междучасие;  

5. Спазване на основни хигиенни правила и норми в училищната сграда;  

6. Спазване на добри маниери и етикет; 

7. Приучване към подреденост и прилежност – поддържаме в изряден външен вид 

личните си вещи – раници, тетрадки, учебници, гардероби и чинове. 
 

НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ 
 

Видовете нарушения и санкциите към тях са в съответствие с предвидените 

такива в Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба за приобщаващото 

образование и Правилника за дейността на училището. 

Когато се санкционират грешките в поведението е само с цел корекция, която се 

прави, за да се постигне най-доброто за възпитанието на ученика. 

Доброто поведение е личен избор и отговорност на децата и учениците, като в 

своето развитие те са подпомагани от всички учители и служители в ОУ „Димитър 

Благоев”, както и от своите родители. 

По отношение на неприемливото поведение всеки случай се разглежда 

индивидуално, съобразно спецификата на детето/ученика. 



ОТСЪСТВИЯ 
 

ОУ „Димитър Благоев” изисква от своите ученици редовно да посещават 

учебните часове и да се включват в извънкласните мероприятия, освен в случаите на 

заболяване или поради уважителни причини. 

За времето на отсъствията ученикът има право да получи допълнителни 

консултации за наваксване на пропуските. 

 
ЗАКЪСНЕНИЯ 

 

Точността е важна ценност, която се възпитава и развива у учениците. 

Учениците в ОУ „Димитър Благоев” имат възможност да закусват в голямото 

междучасие като ползват лавката на Професионалната гимназия по туризъм. Всяко 

ползване на външни за училището обекти за хранене предполага закъснение за 

следващия учебен час.  

Влизане в час след биене на втория звънец се счита за закъснение.  

Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин 

отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно 

отсъствие. 

Родителите, които желаят да вземат ученик по-рано от приключване на учебните 

занятия, е необходимо да уведомят с еднодневно предизвестие класния ръководител. В 

противен случай изчакват приключване на учебните занятия за деня. 



 
ИГРАЧКИ, МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ДРУГИ 

 

Мобилни телефони, играчки, електронни игри и други подобни принадлежности 

не се използват в пряката учебна дейност /освен в случаи, когато са част от 

дадено учебно занятие/.  

Мобилните телефони се съхраняват при класен ръководител за времето, в 

което учениците пребивават в училище. 

Училището не носи отговорност за скъпи играчки и вещи, които учениците 

носят със себе си по тяхно собствено желание. 

 

 

 


