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Д-Р ИНЖ. ТРИФОН ТРИФОНОВ 
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ПРАВИЛНИК 
ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩЕЖИТИЕТО НА  

ПГ ПО КТС- ГР. ПРАВЕЦ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 Г. 

Глава първа 
ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Право да живее в общежитието има  всеки ученик, който е приет  да се обучава в 
ПГ по  КТС  - гр. Правец /редовна форма на обучение/ и има успех не по-нисък 
от Добър 4.00, през годините на обучението си.                                                       

Чл. 2. Влизането на  външни  лица  в общежитието да става срещу документ  за 
самоличност и  записване  в специална  тетрадка   на  портиерната. 
Чл. 3. При  записване на учениците  от  8-ми    клас,  родителите  попълват декларация  

в  която  дават  писмено  съгласие  за  самостоятелно  пътуване на учениците  до 
родните  места  и  в страната.  

Чл. 4. При  констатиране  на  нарушения  на  Правилника  за  вътрешния   ред  от  
             ученика (ученичката), своевременно да се уведомява рoдителя или настойника. 

Чл. 5. Няма  право да живее в общежитие ученик който: 
                1. Преминава в самостоятелна форма на обучение. 
                2. Повтаря учебната година поради слаб успех.  
Чл. 6. Ученик, заловен да притежава, разпространява и употребява наркотични 
вещества, установено по надлежния ред, изгубва правото си да бъде настанен в 
общежитието до края на обучението си. 
  

Глава втора 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 7. Ставане от сън и подготовка за учебни занятия – 7.00 часа. 
Чл. 8. Привеждане на  спалните помещения  в ред,  проветряване, приготвяне за 
училище. 
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Чл. 9. Не трябва да закъснява за училище и  редовно  да присъства   в  учебните  
часове. 
Чл. 10. Учениците,  които  нямат  учебни часове,  са  длъжни   да  осигуряват   
необходимата  атмосфера  за самоподготовка  и  почивка. Да не се ходи  в  други  стаи  
без  необходимост и  в отсъствие на  живеещите  в тях. 
Чл. 11. Прибирането вечер  в общежитието става  до  22.00 часа. Да се информира 
своевременно дежурния възпитател , когато се налага отсъствие  или закъснение 
по  уважителни  причини ( в тези случаи родителите да  се информират  за 
 да се потвърдят  причините за отсъствието или закъснението пред дежурния). 
Чл. 12. Подготовка  за  сън и лягане  до 23.00 часа. След  23 часа  да  не се  вдига  шум. 
Чл. 13. Учениците са  длъжни  да опазват и поддържат повереното им имущество, 
както в стаите, така и в общите  помещения. В случаи на повреда ученикът трябва  
да  възстанови  със  собствени  средства  нанесените  щети или  да закупи ново 
обзавеждане или оборудване. За  неустановен  извършител  на  щетите,  сумата се 
възстановява  своевременно от  всички  ученици, настанени в  съответната стая . 
Чл. 14. Да  изключват  осветлението  след ползване, да затварят  крановете за топла и    
студена вода и да не запушват сифоните на банята и тоалетната. 
Чл. 15. Учениците са  длъжни  да спазват  добра лична хигиена, порядък  и чистота  в 
общежитието и да изхвърлят кошчетата с отпадъци на определените места. 
Чл. 16 Да  съобщават на възпитателите  при констатиране на нередности и повреди 
и  при  необходимост да ги записват  в тетрадките за  ремонт. 
Чл. 17. По предварително  изготвен  график от възпитателите,  всички  ученици  да 
правят ежедневно оборка на общежитието. 
Чл. 18.  При напускане на  общежитието  в неучебни дни, учениците се отписват  в 
специална  тетрадка   при дежурния  възпитател. 
Чл. 19. Отписването на ученици за празнуване на рождени дни и  други празници 

            извън  общежитието, да  става  само с подписано от  Директора  заявление  и 
            прикрепен  към него списък на учениците. При масови тържества е задължително  
 присъствието на преподавател/и. 
           Чл.  20. При освобождаването на общежитието в края на учебната година, учениците  
            издават с обходен лист числящото им се имущество, след като са заплатили всички  
            дължими суми в счетоводството. Стаите и общите помещения да са освободени от  
            лични вещи, почистени и в добър вид. 

Чл. 21. Всеки месец  да  се  заплаща  таксата  за общежитие и храна в определения  
срок. Електроенергията над допустимата се заплаща от учениците. 
Чл. 22. Отписване: 
                      1. само през почивните дни. 
                      2. през седмицата може да се прави само за болни ученици, освободени от 
училищния лекар или по семейни причини след разговор с родител или настойник. 
Чл. 23. Ученици, направили 15 неизвинени отсъствия, се отстраняват 
от общежитието. 
                 

Глава трета 
ЗАБРАНЯВА  СЕ   НА  УЧЕНИЦИТЕ 

         Чл. 24. Да   отсъстват  без причина от общежитието през нощта.. 
Чл. 25. Да  заключват   вратите  на  стаите  при наличие на ученици в тях. 
Чл. 26. Пушенето, внасянето и  употреба  на  алкохол , наркотични  вещества 
 наргилета и други , както и използването  на  пиротехнически средства. 
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Чл. 27. Влизането без  повод  в чужди стаи и ползването на   вещи от тях. 
Чл. 28. Прескачането през прозорците на общежитието. 
Чл. 29. Да  внасят и отглеждат  в стаите  си  домашни любимци. 
Чл. 30. Да   накърняват  личното достойнство на живеещите,  да прилагат  физическо и 
психическо  насилие  върху  останалите.. 
Чл. 31. Да накърняват  с поведението си  авторитета и достойнството на възпитателите 
и  да създават  пречки при  изпълнение  на служебните им  задължения, както и тези  на 
останалия  персонал  от  общежитието. 
Чл. 32. Включването на  всички видове електрически и газови уреди за отоплeние и  
готвене с изключение на микровълнови печки. 
Чл. 33. Къпането  във  водоемите около гр. Правец. 

            Чл. 34. Да играят  на хазартни  игри . 
            Чл. 35. Да пътуват на  автостоп. 
            Чл. 36. Да не отпадъци през прозорците на стаите.  
             
                    Правилникът за вътрешния  ред в общежитието е приет  на   заседание на  
            Педагогическия съвет  -  протокол   № 8/12.09.2016 год.
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