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Правилник горна гимназиална степен (SEK II) на  

НУ София 
 
Този училищен правилник е разработен от учители, родители и ученици на Немско училище София 
е има за цел да осъществи и осмисли ежедневието и съвместното обучение в училището.  
 
 
Тютюнопушене 

 Пушенето и кунсумирането на дрога в училище е абсолютно забранено. Тази забрана е 
валидна и за всички училищни мероприятия. (вж. вътрешен правилник) 

 
Употреба на електронни медии 

 Използването на електронни медии (мобилни телефони, таблети, MP3-плеъри) не е 
разрешено по време на учебните часове и на територията на училището. Ако учениците имат 
такива уреди със себе си, те са изключени и се държат в чантата/джоба. (вж.вътрешен 
правилник). За случаите на изключения вж. точка „Свободни часове“.   
 

 По време на класните работи мобилните телефони и MP3-плеъри се предават на 
преподавателя и остават на масата. Ако по време на класната работа в ученика бъдат 
намерени мобилен телефон или MP3-плеър, това се третира като опит за преписване.  
 

Свободни часове и междучасия 

 Напускането на територията на училището принципно не е разрешено. За учениците от 
горна гимназиална степен е валидно изключението, че могат да напускат училището 
през свободните си часове и междучасията.  

 За свободните часове и междучасията на разположение на учениците са библиотеката, 
както и класната стая. 

 Излизането на балконите и противопожарните стълби е забранено – с изключение на 
случаите на опасност – и по време на свободни часове и междучасия!  

 През междучасията и свободните часове учениците от горната гимназиална степен 
имат право да използват електронни медии – като спазват законовите разпоредби за 
това.  

Закъснения  

 Всеки ученик е задължен да идва на време за започването на часа. Освен всичко друго 
точността е израз на учтивост и респект към съучениците и преподавателите.  

 Bei wiederholten Verspätungen können Ordnungsmaßnahmen beschlossen werden.  
 

Отсъствия от часове 
a) Поведение при непредвидени отсъствия  

 още същия ден училището трябва да бъде информирано за причината за отсъствието (тел. 
00359/29635233).  

 при отсъствия от екскурзии на класа, проекти и подобни мероприятия училището трябва да 
бъде информирано възможно най-скоро.  



 при отсъствия от класни работи училището трябва да бъде информирано преди началото 
на класната работа (тел. 00359/29635233 от 7.45ч.) и трябва да бъде предоставена 
медицинска бележка.  

 писменото извинение  става от родител/настойник. Пълнолетните ученици могат да се 
извиняват лично, ако е налице общо писмено съгласие на родителите. В писменото извинение 
се отбелязват причината за отсъствието и датата (напр. болест, нещастен случай в 
семейството и др.).  
 

b) Поведение при предвидени отсъствия 

 ако се пропускат часове по лични причини (напр. семейни тържества, лекарски прегледи, 
изпит за шофьорска книжка и др.), задължително преди това трябва да е подадена молба за 
овобождаване от часове (формулярът може да се получи и в секретариата).  

 за отделни часове освобождаването може да направи съответният преподавател. 
Класният ръководител има право да освобождава до два дни за всеки срок. 

 във всички други случаи и винаги, когато освобождаването от часове е за дни 
непосредствено преди или след ваканцията (само в случаи на изключения), молбата се 
подава до директора. 

 ако отсътвието от часовете и по училищни причини (напр. участие в състезания) не е 
необходимо освобождаване. ако по спешни, предварително известни причини се налага 
отсъствие от класна работа, наред с описаната вече процедура задължително се 
уведомява и съответният преподавател и се договаря дали и кога ще бъде направена 
класната работа. 
 

Излизане от часове 

 учениците, които напускат училището през деня, трябва да се обадят преди това.  

 отсъствия, които да направени без това обаждане се считат за неизвинени.  

 Ако дадена класна работа вече е започнала, прекъсване по здравословни причини не 
може да бъде извинено. Постигнатите резултати се оценяват пълноценно до момента 
на прекъсването.  

Поведение при отпадане на часове  

 за всички отпаднали часове е задължително запитването в секретариата за оставени задачи. 
Ако такива задачи няма, учениците работят на лична отговорност.  

 
Оценяване при отсъствия 

 Ако поради отсъствието си ученикът не е в състояние да бъде оценен и ако отсъствието му е 
извинено, както е предписано, той получава възможност да направи допълнително 
съответните процедури по оценяването му.   

 в случаи, когато отсъствието не е извинено, оценката е „незадоволително”, тъй като липсата 
на оценка е по лична вина.  

 за обработването и наваксването на пропуснатия материал е отговорен самият ученик.  
 

Освобождаване от часовете по спорт 

 за дългосрочно освобождаване от часовете по спорт учениците предоставят медицинска 
бележка/протокол.  

 ако отсъствията са повече от едно тримесечие, може да се наложи полагането на 
допълнителен предмет.  
 


