
  

 

Cредно училище  ” Васил Левски“ град Елин Пелин                         

  гр. Елин Пелин, бул. “Витоша“ №3, 072560236,     www.sou-elinpelin.com 

 

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ И ОБЩА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ГР.ЕЛИН ПЕЛИН 

Санкции на учениците / ЗПУО 

Чл. 199. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в 

нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на 

училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците 

може да се налагат следните санкции: 

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище/ не се прилага, когато това 

налага промяна на профила, професията или специалността; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение/ прилага се за 

ученици, навършили 16-годишна възраст 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час. 

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не 

позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане 

на основанието за отстраняването му. 

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал.2 или след отстраняването на 

ученика по ал.3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение и се уведомява родителят. 

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемно поведение. 

 

Чл. 200. (3) Мерките по чл. 199, ал.2 и 3, както и санкциите "предупреждение за 

преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на 

учениците в класовете от началния етап. 

(4) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна 

форма в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни 

нарушения. 
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(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

 

Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение се определят от училището и може да включват: 

Чл.186. (1) от ЗПУО 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище 

3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник; 

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и решаване на конфликти; 

5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности; 

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество); 

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 

8. други дейности, определени с правилника за дейността на институцията  
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