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ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИИ „Г. С. РАКОВСКИ“ – БУРГАС 

 

З А П О В Е Д  № 169 / 11.11.2022г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

във връзка със зачестилите нарушения на Правилника за дейността на училището и 

последвалите предписания на РУО – Бургас, както и предвид набелязаните от 

ръководството на гимназията Мерки за превенция на употребата на вредни за здравето 

вещества и за подобряване на дисциплината в училище 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. В началото на всеки учебен час преподавателите да проверяват готовността на 

учениците за работа и да изискват на чиновете да има само предмети, необходими 

за пряката им дейност в часа. 

2. Ако ученик влезе в час с храна  и/или  напитка, различна от вода,  да остави  

внесеното на определено от учителя място. Консумацията на храни и напитки по 

време на час е  нарушение на чл.70, ал.1, т.15 и 16 от ПДУ и подлежи на санкция 

съобразно чл.90,, ал.1, т. 1 на същия правилник. 

3. Всички лични електронни устройства да се събират на видно място в началото на 

часа, освен когато се използват за учебни цели. Учениците да си осигурят 

учебници за работата в часовете и да не разчитат на снимки с мобилните си 

телефони. (чл. 70, ал.1, т.12 от ПДУ). Слушалките да бъдат прибрани в чантите по 

време на час. 

4. Всеки преподавател да отразява закъсненията на учениците в електронния 

дневник при първа възможност и да предприема незабавни мерки спрямо 

нарушителите – напр. допълнителни индивидиуални дейности, устно изпитване, 

тест и др. санкциониращи действия. Родителите на закъснелите да бъдат редовно 

уведомявани с писмо, телефонно обаждане или съобщение в електронния дневник 

от съответния учител или от класния ръководител. 

5. Всички учители да използват възможностите на електронния дневник за 

своевременно информиране на родителите както за провиненията, така и за 

успехите на учениците – т.е. да отбелязват не само нарушенията, но и достойните 

прояви на учениците. 

6. При възникнал инцидент или напрежение в отношенията между ученици и 

учители стриктно да се спазват утвърдените Правила за действие в случаи на 

инцидент, насилие, тормоз и други критични ситуации, като се избягват лични 

нападки и оценки. 

7. Класните ръководители да проверят дали всички родители имат достъп до 

електронния дневник и да осигурят бърза връзка за комуникация чрез група в 

социална мрежа. 

8. Съгласно чл.70, ал.4 от ПДУ  в началото на всяка учебна година учениците от 

всеки клас съвместно с класния си ръководител обсъждат и приемат правила на 

класа за поведение в учебния час и в междучасията и последствия при 

евентуалното им нарушаване, като се определят отговорници, които да следят за 
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тях. Правилата трябва да бъдат съобразени с разпоредбите на Етичния кодекс на 

училищната общност. Таблата с естетически оформените правила и 

последствия да се поставят на видно място във всяка класна стая в срок до 

30 ноември 2022г. 

9. Ако учител или служител установи, че ученик употребява вредни субстанции 

(алкохол, цигари, наркотици и др.) незабавно ги изземва и докладва на 

ръководството, класния ръководител и родител. Иззетите предмети се предават 

лично на родител. 

10. Всички учители (не само дежурните или класните ръководители) ежедневно да 

съблюдават за спазването на изискванията за приличен външен вид на учениците 

- дрехи, грим, маникюр, като първоначално отправят устни забележки. За 

неподходящи дрехи и обувки според ПДУ се смятат: гумени чехли и джапанки, 

къси поли, къси панталони и рокли с дълбоки цепки и/или дълбоки деколтета; 

прозрачни дрехи и дрехи, откриващи талията и гърба; неподходящо е да се 

вижда бельото. Облеклото трябва да е без еротични мотиви и без щампи с 

цинични надписи. Неподходящи са и екстравагантните дрехи, грим, маникюр и 

прически. В сградата на училището не се допуска носенето на шапки, слънчеви 

очила, както и на забрадки, бурки и други аксесоари, издаващи религиозна 

принадлежност. При установяване на нарушение на ПДУ в този раздел след 

отправена веднъж забележка учителят записва имената и класа на нарушителя и 

ги предава на класния ръководител, който се свързва с родител за съдействие. При 

системно несъобразяване с изискванията за приличен външен вид класният 

ръководител уведомява писмено ръководството на гимназията. 

11. По време на междучасията дежурните учители не само статично да наблюдават 

коридорите, но да проверяват и за реда в стаите и тоалетните, като отбелязват в 

констативни протоколи всяко нарушение. Всеки констативен протокол се 

входира в канцеларията и се предава на заместник-директор. 

12. В часовете на класа да се предвидят дейности, свързани с вредата от алкохола, 

електронните цигари, енергийните напитки.  

13. Да се потърси съдействие от Общинския съвет за наркотични вещества и 

превантивен център – Бургас за лектории с родители и ученици. 

14. На 29.11.22г. да се проведе среща на ръководството на гимназията с 

представители на родителския актив за обсъждане на дейности за превенция на 

употребата на вредни за здравето вещества и за подобряване на дисциплината в 

училище. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици и учители в ПГРЕ 

„Г. С. Раковски“ – гр. Бургас срещу подпис за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Кирова – ЗДУД. 

 

 

Директор:  

        Радостина Георгиева 

 

 


