
ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ТОПОЛОВГРАД  VI. РОДИТЕЛИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ: Чл. 100. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо; (2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция; (3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите. Чл. 101. 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 им приемно време или в друго удобно за двете страни време;  3. да се запознаят с училищния учебен план;  4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или 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 на училището;  7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището и центъра за подкрепа за личностно развитие. Чл. 102. (1) Родителите имат следните задължения:  1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно подготвителната група или училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;  2. медицинските бележки за отсъствията се представят до 3 дни след началото им. При невъзможност родителите информират класния ръководител по телефона;  3. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;  4. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;  5. да спазват ПДУ и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;  6. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;  7. да участват в родителските срещи;  8. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време; 9. да уважават и почитат учителите и работещите в училището, като не накърняват достойнството им и не нарушават добрия тон и етика в отношенията; 10. да не звънят на децата си по време на учебни часове; 



11. не се допуска родител еднолично да изяснява конфликти, възникнали между неговото дете и друг ученик от училището без присъствието на родител на другия ученик и учител; 12. при отсъствие от страната да удостоверят с нотариално заверено пълномощно делегирани права на пълнолетен настойник на детето си; 13. да осигуряват на децата си ученически пособия (тетрадки, моливници, раници, блокчета за рисуване и др.), които да не носят агресивни послания и възпитават в естетика; 14. при доказана вина на техните ученици да поемат разходите при нарушаване на материалната база или да възстановят направените щети. (2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.  


