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 Тази процедура урежда действията , които са приложени спрямо ученик, който 

се явява в училище във вид и облекло, несъответстващи на описаните в ПДУУ права и 

задължения на учениците.  

 Чл. 29 от ПДУУ гласи, че „в  училище се влиза в приличен външен вид. Не се 

допускат ученици с къси спортни гащета и потници,  много къси поли и блузи или 

плажни чехли“ .  

 Пропусквателният режим в училището се осигурява от охрана и дежурни 

учители, които следят за нормалното посрещане на учениците в началото на учебната 

смяна, както и за спокойната и безконфликтна атмосфера по време на междучасията.  

 Когато при посрещане на учениците, дежурният учител забележи ученик, който 

не изглежда по подобаващ и съответстващ на изискванията начин, той не допуска 

ученикът да влезе в класната си стая. Ученикът следва да бъде заведен при 

училищният психолог, или при педагогическия съветник, ако първия в момента 

липсва.  

 ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ, КОЙТО НЕ ДОПУСКА УЧЕНИКЪТ ДА ВЛЕЗЕ 

В КЛАСНАТА СИ СТАЯ 

 При изпълнение на дежурството си, учителят следи за външният вид на 

учениците. Ако забележи ученик, който с външният си вид нарушава ПДУУ, го 

изпраща или придружава до кабинета на училищния психолог.  

 Ако ученикът е изпратен сам, дежурният учител следва да провери по-късно, 

дали той е отишъл.  

 ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИКА, КОЙТО С ОБЛЕКЛО ИЛИ ВИД Е НАРУШИЛ 

ПДУУ 

 Ученикът е придружен , или изпратен да отиде сам в кабинета на училищния 

психолог, или педагогическия съветник, ако първия липсва. 

 Там той има възможност да обясни каква е причината за нарушението му.  

 ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ/ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТНИК  

Нека не забравяме, че много от учениците пътуват, живеят на квартира без 

възрастен до тях, или са отглеждани от баба/дядо. Всичко това дава отражение и 

върху външният вид на учениците, като това не непременно е проява на 

безотговорност от тяхна страна или неспазване на правилника.  
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След изслушване на учекиа, консултиране при необходимост и изясняване на 

причините, довели до нарушението, училищния психолог преценя как да се процедира 

спрямо ученика  

Ако нарушението е първо, не е резултат на безотговорно поведение, и се 

прецени, че може да се има доверие на ученика, че това няма да се повтори, той има 

право да се върне в класната си стая и да участва в учебният ден. 

Ако нарушението е второ, ученикът демонстрира безотговорно отношение и 

незачитане на правилата в училището, се уведомява класен ръководител, родител и 

директор за проявата. Ученикът се отстранява , докато не се върне в подходящ вид на 

училище, или докато не дойде с родител, за да се проведе среща и да се изяснят 

причините за провята му. 

Ако нарушението на ученика е системно, по преценка на класен ръководител и 

директор, може да му бъде наложена санкция „забележка“ за неизпълнение на ПДУУ.  

Училищният психолог вписва в дневника си имената на учениците, които са 

отстранени до изясняване на ситуацията.  

По негова прецека, след провеждане на консултация с ученика, уч.психолог 

може да се обади на родител, за да уведоми за проявата.  

ОТГОВОРНОСТИ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

Да следят за приличният външен вид на учениците си.  

Да се информират от дежурните учители или училищния психолог, дали има 

нарушители от техните класове.  

Да съдейства на училищният психолог с осигуряване на информация за връзка с 

родител. 

Да напомня на учениците си системно , че спазването на всички задължения 

определени с ПДУУ е неразделна част от обучението в ПГЕЕ“К.Фотинов“. 

 

  

  

 

 


