
 

 

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„ДРУЖБ А” –  СОФИЯ 

 

 

ПРАВИЛНИК НА ОБЩЕЖИТИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ КЪМ ЧСУ „ДРУЖБА” 

         

                                                                                    

1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА 

  - В учебните дни учениците са длъжни да са напуснали пансиона най-късно до 08.10 ч. (при 

ненапускане на пансиона до този час учениците изпускат първи час и отсъствието се считат за 

неуважително и ще им бъде отключено в първото голямо междучасие). 

 - Когато учениците тръгват за училище стаите трябва да са в прилично състояние. 

- Ако при неразположено състояние на  ученика му се налага да остане в пансиона непременно 

трябва да уведоми възпитателя.   

 - По време на учебните часове учениците нямат право да влизат в пансиона, освен ако нямат 

някаква уважителна причина, която се преценява от ръководителя на пансиона, тъй като чрез 

учебния процес, пансиона се заключва и не функционира. Учениците са задължени да се подготвят 

и вземат всички нужни неща за учебния процес предварително.  

-В учебните дни от 14.30ч. до 18.30ч. учениците имат свободно време и могат да го използват за 

развлечение и отдих.  

-В пансиона не се позволява говорене на висок глас, крещене, смях, пускане на музика, блъскане на 

врати, бягане, скачане и подобни действия, които могат да нарушат спокойствието и съня на 

другите. 

-  от 19.00ч. до 20.00ч. е първата самоподготовка, от 20.00ч. до 20.15ч. междучасие и от 20.15ч. до 

21.00ч. втора самоподготовка. 

- Пансионът се заключва всяка вечер в 22.00 ч. 
- По време на самоподготовките учениците работят самостоятелно и не пречат по какъвто и да е 

начин на другите ученици. Учениците са длъжни да използват времето за самоподготовка 

пълноценно. Също така не се разхождат, не говорят и не се хранят.  

- При неспазване на правилата по време на самоподготовка и нарушаване на учебния процес 

ученика се наказва с половин часова самоподготовка. 

 - По време на самоподготовките не се позволява използването на технологии за неучебни цели. В 

противен случай се конфискуват от дежурния възпитател и се съхраняват при отговорника на 

пансиона за срок от една седмица и ученикът се наказва с допълнителна половинчасова 

самоподготовка. 



 

 

-  На закъснелите за самоподготовка ученици се прилагат следните наказания: при закъснение до 5 

мин. се добавя половин часова самоподготовка; при закъснение  повече от 5 мин. ученикът се наказва 

с трета самоподготовка от 21.00 до 22.00 ч.; при закъснение повече от 15 мин.  ученикът се наказва с 

наказанието, което важи за закъснение от вечерния час.  

- Всеки понеделник в 21.00 ч. се провежда събрание на пансиона, на което се обсъждат проблеми, 

съобщения и се дават предложения. Присъствието е задължително! 

-В 23.00ч. е часът за лягане и всички ученици трябва да са в леглата, освен тези, които искат да учат 

допълнително, което може да е най-късно до 01.00ч. В 24.00ч. е часът за лягане, когато следващите 

дни не са учебни и всички ученици трябва да са в леглата. След посочените часове учениците не 

пречат по какъвто и да е начин на другите. Не се разхождат, не говорят и не се хранят. Също така не 

се позволява използването на телефон, компютър и таблет. В противен случай се наказват по 

следния начин: при първи път се взима за 1 ден; при втори път се взима за една седмица, като се 

предупреждават родителите; при трети път телефона се взема за неопределен период и се говори с 

ученика и родителите. 
-. Всеки ученик има дежурство, което задължително се изпълнява. Дежурството включва 

почистване на стаята /просмукване и измиване на пода, обиране на прахта/. 
- В началото на всеки месец се прави равносметка за чистотата на стаите за предишния месец. След 

тази равносметка се избират първенците, които се възнаграждават. 

- За стаи в незадоволителен вид ще се предприемат адекватни мерки. 

- Направените петна на обществените места в пансиона се почистват от извършителя, както и 

каквато и да е нанесена щета на материалната база на пансиона или част от кампуса се заплаща в 

размер и стойността на дадения материален актив.  

- В стаите може да се внася само пакетирана суха храна и вода.  

- Кухнята може да се използва свободно от всеки, като съответното лице почиства използваното 

място, материали и уреди. При неспазване на това правило достъпа до кухнята се ограничава. 

- Оставянето на обувки пред входа на пансиона е забранено. При напускане на пансиона чехлите се 

оставят на посоченото за тях място, същото важи за обувките при влизане в пансиона. В противен 

случай оставените обувки или чехли подлежат на прибиране както следва: първи път – 1 ден, Втори 

път – 3 дни, трети път – 1 седмица, при всеки следващ път - 1 месец. 

- Учениците нямат право да се разхождат по бельо. 

- В санитарния възел се влиза само с предназначените за това чехли, които се намират във всяка 

баня. 

- Учениците нямат право да присвояват общите вещи като лични. Също така и да ползват чужди 

вещи без разрешение. 

- Учениците нямат право да правят снимки и клипчета на живеещите в пансиона без разрешение. 

- Учениците нямат право да внасят в пансиона алкохол, цигари, наркотици, оръжие и подобни 

застрашаващи живота на учениците средства, при неспазване на правилото ученикът се отстранява 

от пансиона. 



 

 

- Учениците нямат право да се прибират в пансиона в неприличен вид, употребили алкохол и 

наркотици в противен случай се отсраняват от пансиона и няма да имат право да ползват пансион 

до края на обучението си. 

- В пансиона учениците имат право да си перат и сушат дрехите.  

- Ако ученикът иска да посети родителите си, близки или познати в края на седмицата, непременно 

трябва родителите да уведомят ръководителя на пансиона с телефонно обаждане или съобщение. 

Напускането става след учебните часове в петък. 

- Учениците от 8 до 11 клас имат право да излизат без придружител извън училищния комплекс  от 

Понеделник до Петък от 14:30 ч. до 18:30 ч., Събота и Неделя от 08.00 ч. до 18.30 ч.  Учениците от 

12 клас имат право да излизат от Понеделник до Петък от 14:30ч. до 20:00ч., Събота и 

Неделя от 08:00 ч. до 20:00ч.  

-Извънредни излизания може да има само при спешни и неотложни случаи с позволението на 

родител и преценка на  ръководителя на пансиона.  

- При закъснение на учениниците от вечерния час се прилагат следните наказания: при първо 

закъснение ученикът се предупреждава, при второ закъснение ръководството на пансиона 

уведомява родителите и при трето закъснение ученикът се отстранява от пансиона за срок от една 

седмица. 

-За времето, в което учениците са извън училищния пансион ръководството и възпитателите не 

носят отговорност за тях. 

- Учениците, които избягат от пансиона да бъдат наказани с отстраняване от пансиона за срок от 

една седмица. 

- Учениците от 8 до 11 клас, които остават в пансиона през уикендите нямат право да се прибират 

по-късно от 18:30 ч., а учениците, които са от 12 клас, не по-късно от 20:00ч.  

- При ваканции повече от три почивни дни учениците са длъжни да напуснат пансиона и 

завръщането им може да стане най-рано след 14.00 ч. от последния ден на ваканцията. Пансионът 

не функционира по време на ваканции или епидемични обстановки  

- Всички ученици са длъжни да попълват собственоръчно трите си имена дата и час на тръгване и 

на прибиране обратно в пансиона, в съответен списък, когато се прибират вкъщи. 

- В пансиона не се позволява внасяне и отглеждане на домашни любимци. 

- За външни посетители непременно да се изисква позволение от ръководителя на пансиона или 

упълномощеното лице.  

- Освен родителите на учениците и техните семейства всички други посетители  на пансиона  

задължително се записват в книгата за посетители. При извънредни ситуации или 

епидемични обстановки, да се изпълняват правилата и законите въведени от 

държавата, МОН и ръководството на училището 

- Всички ученици ползващи пансион задължително се записват в дневник, подлежащ на 

всекидневен контрол и са длъжни да се подпишат, че са запознати с правилника на пансиона.  



 

 

- Учениците са длъжни да изискват разрешение от възпитателя за всяка дейност, която е свързана с 

пансиона. 

- Преди да излезнат във ваканция, учениците трябва да оставят стаите в изряден вид. 

- След края на учебната година, учениците са длъжни да съберат и занесат всички вещи, като 

оставят стаите си чисти и в приличен вид.   

- Учениците, които ходят на курсове са длъжни да донесат молба от родителите и служебна бележка 

от учителя или институцията, където се провежда курса. 

- Учениците от XII  клас нямат право да остават на общежитие след приключване на учебната 

година  и провеждане на държавните зрелостни изпити. 

- При нарушаване на три или повече от три принципа на правилника, ученика няма право да 

използва училищния пансион на следващата годинна 

- При успех под 4.00 учениците нямат право да ползват училищния пансион. 

- При годишен успех 4.50 и нагоре учениците имат право да ползват пансиона следващата учебна 

година, като заплатят определената такса за съответната година. 

-При годишен успех от 4.00  до 4.50 учениците имат право да ползват пансиона следващата учебна 

година  като заплатят следните такси: 

Успех 4.40 – 650 Е 

Успех 4.30 – 800 Е 

Успех 4.20 – 950 Е 

Успех 4.10 – 1100 Е 

Успех 4.00 – 1250 Е 

ЗАБЕЛЕЖКА: При неспазване на клаузите от правилника на пансиона учениците подлежат на 

санкции според ЗПУО, които могат да бъдат наложени от ръководителя на пансиона и по негово 

предложение и на педагогическия съвет.  

 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ 

- Родителите са длъжни да се запознаят с правилника на пансиона и да се подпишат, че са 

запознати. 

- Родителите са длъжни да следят ситуацията в развитието на ученика и при всяка злопоука 

или проблем да поемат необходимата отговорност, с цел решаване на съответния проблем.  

- Родителите да уведомяват ръководителя на пансиона, когато ученика няма да се прибере 

на време. 

- Родителите да уведомяват ръководителя на пансиона, чрез съобщение, когато ученикът 

иска да напусне пансиона при извънредни ситуации.  

 

3. ЗАЗДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ 

- В 08.10ч. да провери дали всички ученици са напуснали пансиона. 

- Да провери чистотата на стаите. 



 

 

- Да следи за пълноценното протичане на самоподготовките. 

- В 23.00ч. да провери дали всички са в леглата. 

- Да следи за спазване на правилото за използване на телефон, интернет, компютър, таблет и 

др. средства. 

- Да уведомява ръководителя на пансиона за всеки здравословен и дисциплинарен проблем 

на учениците. 

- Да следи за присъствието на учениците в пансиона всеки ден. 

- Всеки четвъртък да съставя списък на учениците, които в петък ще напускат пансиона. 

- Да спазва часовете си за дежурство определени в графика.  

 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПАНСИОНА 

- Да организира дейността на пансиона. 

- Да следи за изпълнение на цялостната организация в пансиона. 

- Да реагира адекватно при здравословен или проблем с друг характер.  

- Да уведомява родителите и  училищното ръководство при проблем. 

- Да дава информация на родители и учители за ученика. 

- Да организира събрания с учениците и възпитателите. 

- Да разрешава проблеми свързани с материалната база. 

- Да разрешава проблеми възникнали между учениците.  

- Да организира социални дейности с учениците от пансиона. 

- Да събира информация от учителите за успеха и поведението на учениците. 

- Да събира и обработва личните данни на учениците от пансиона и техните родители за 

конкретни, точно определени и законни цели, да ги обработва законосъобразно и 

добросъвестно. Няма право да ги обработва допълнително, по начин несъвместим с тези 

цели. /Настоящото е съобразено със ЗЗЛД и регламент GDPR 679/ 

 

Правилникът може да бъде изменян от ПС. 

Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 8/02.09.2022 г. и  

утвърден със заповед № 308/12.09.2022 г. на директора на училището. 


