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ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА УЧИЛИЩЕТО
1. Връзка с родителите
Контактите на родителите с училището се осъществяват на първо място чрез
класния ръководител. За целта на родителите се раздава списък с имената на
класните ръководители и приемното им време. Родителите трябва да поискат час за
среща с класния ръководител в рамките на това приемно време или, при
невъзможност поради каквото и да било причина, класният ръководител определя
среща в час, извън това приемно време.
При необходимост може да се поиска среща c друг преподавател, с член на
Дирекцията или на Отдела по ориентация.
2. Присъствие и оправдаване на отсъствията
a) При отсъствие по каквата и да било причина, родителите трябва да попълнят
извинителната бележка и да я предадат на класния ръководител в срок от ...... дни
след датата на направеното отсъствие за да не бъде отбелязано то като
“неизвинено”.
Родителите ще получат по пощата известие за отсъствията (извинени и
неизвинени) за да могат да проверят истинността им.
б) При неколкократни неоправдани закъснения, учителят има право да направи писмено предупреждение на ученика.
3. Междучасия
През междучасията учениците от 1 и 2 степен....... на средния курс нямат право
да излизат от сградата на училището и трябва да престояват в определеното за целта
място (спортни площадки) или в бюфета.
Учениците от останалите класове могат да излизат извън училището през
междучасията, но трябва да се прибират на време и да не закъсняват безпричинно за
началото на часовете (без извинителна бележка от родителите).
4. Предупредителни писма
Предупредителните писма са вид наказание, което учителят има право да
наложи когато прецени, че поведението на даден ученик e неправилно или когато не е
изпълнил някое от задълженията си.
Предупредителните писма се изпращат на родителите по пощата. При
натрупване на повече от три такива писма, се изпраща едно четвърто, с което
ученикът се наказва с един ден неприсъствие на часовете, като преди това се
провежда среща с родителите.
5. Учебно време
Почивките между учебните часове са с продължителност 5 минути и трябва да
се използват за смяна на класната стая: музика, технология, информатика,
физкултурен салон и др. тъй като за тези дисциплини има специални зали. През
междучасията не трябва да се пречи на никого, да се крещи, да се тича по коридорите
и учебните стаи, да се ходи до бюфета и т.н.
6. Правила за тютюнопушенето
Според Правилника за вътрешния ред на учебното заведение и според
законодателството на Автономна област Арагон, в училището и принадлежащите му
площи (в сградата и извън нея) пушенето е абсолютно забранено.

