Права и задължения на родителите
Чл. 124. Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и
развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата

в

училището и за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с
учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в
друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се
решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и
консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното
ориентиране и с личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
Чл. 125. (1) Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват
своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
2. да запишат при условията на чл. 12 детето в първи клас или ученика в
училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в
училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на
училищните правила;
4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за
спазването му от страна на детето и ученика;
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от
изграждането на умения за учене през целия живот;
6. да участват в родителските срещи;
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг
педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
8. при отсъствие на ученика по болест или по особено важни причини да
уведомява веднага класния ръководител;

9.

да уведомява класния ръководител своевременно при промяна на

местоживеенето, адреса и домашния телефон.
(2) Материалните щети нанесени от учениците се възстановяват от техните
родители. При невъзможност за финансово обезпечаване, щетата може да бъде
възмездена чрез доброволен труд в полза на училището.
Чл.126. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително
училищно образование, в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително
училищно образование, записани в дневна или комбинирана форма на обучение в
училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. Ако ученикът направи повече
от 5 часа отсъствия по неуважителни причини се спират семейните помощи за срок
от 1 година.
(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното
обучение по чл. 124, ал. 2от ЗПУО /За учениците от I до ІІІ клас включително, които не
са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и
учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „Слаб (2)“ по учебен предмет
задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при
условия и по ред, определени със заповед на директора на училището/, се наказват с
глоба в размер от 50 до 150 лв.
(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100
до 500 лв.

