21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
21. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
ИЗВАДКА!

Чл. 57 (1) Учениците имат следните задължения:
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;
3а. (нова, 2017 г.) да не използват език или символи на омраза, свързани с
разпространяване, насаждане и оправдаване на расова или религиозна нетърпимост,
ксенофобия, анти-семитизъм, агресивен национализъм, етноцентризъм, нетърпимост
към малцинства или мигранти;
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, който
съответства на добрите нрави, което изключва тежък грим, много къси блузи, поли и
панталони, дълбоки деколтета;
4а. (нова, 2017 г.) да не носят в училище символи и атрибути, заявяващи и
натрапващи принадлежност към определена религия, деноминация, спортен клуб,
религиозна, политическа или духовна общност;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия,
алкохол и наркотични вещества;
5а. (нова, 2019 г.) да не внасят и да не употребяват енергийни напитки на
територията на училището;
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;
10. да спазват правилника за дейността на институцията;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното
протичане на учебните часове;
12. (доп., 2020 г.) да не използват мобилните си телефони по време на учебните
часове, както и да не правят снимки, видеа или аудиозаписи в рамките на учебното
време, когато те не са с учебна цел и не са съгласувани с учител;
13. да полагат грижи за съхраняване и опазване на получените от училището
безплатни учебници. В тях не пишат, не рисуват, не оцветяват. При унищоважане или
загубване на учебник, го възстановяват на училището;

14. след приключване на учебните занятия за съответната учебна година или при
преместване в друго училище да връщат получените безплатни учебници;
16. да идват в училище най-късно 10 минути преди започване на учебните
занятия, да заемат мястото си в класната стая и дa се подготвят за предстоящия учебен
час, преди биене на втория училищен звънец;
18. да предават на учителя намерени чужди вещи;
19. (изм. 2022 г.) да спазват Правила за безопасни условия на обучение и
възпитание (Приложение 1 към Правилник за безопасни условия на обучение,
възпитание и труд).
19а. (нова, 2022 г.) да спазват Правила за култура на поведение в училищна
среда и за поддържане на хигиена на работното място в 21. СУ „Христо Ботев“.
20. за провеждане на занятия във физкултурния салон да носят подходящо
спортно облекло;
20 а. в началото на часа по физическо възпитание и спорт предават на учителя
телефоните си и ценните си вещи за съхранение до приключването на часа;
21. да връщат в двуседмичен срок заетите от училищната библиотека книги. При
повреждане или загубване на училищни книги, ги възстановяват или заплащат в троен
размер.
22. да не носят в училището скъпи вещи и/или големи суми пари, както и да се
грижат за вещите си.
23. (нова, 2020 г.) в условията на епидемиологична обстановка да носят
предпазна маска/шлем в общите пространства в сградата на училището.

