
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ! 

 

                   Уважаеми родители,  

  Екипът на СОУ „Васил Кънчов” - гр. Враца, осъществява процеса на 
подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие 
и сътрудничество с Вас. Като важна страна в образователно-възпитателния 
процес на Вашето дете, Вие имате определени права и задължения, които са 
ясно регламентирани в чл. 140и от Правилника за прилагане на закона за 
народната просвета (ДВ  - бр. 51 от 7 юли 2009г.): 

       Вие имате следните права:  

1. Периодично да получавате информация за успеха и развитието на 
децата си в образователно-възпитателния процес, за спазването на 
училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и 
учителите и интегрирането им в училищната среда; 

2. Да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното 
приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

3. Да участвате в родителските срещи; 
4. Да изразявате мнение и да правите предложения за развитие на 

училището; 
5. Да присъствате и при ваше желание да бъдете изслушани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика 
Ви; 

6. Да участвате в училищното настоятелство по ред, определен в Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел; 



7. Да бъдете консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата 
и учениците, от специалист, за което училището ще Ви окаже 
необходимото съдействие.   

       Вие имате следните задължения: 

1. Да осигурявате посещаемостта на ученика в училище; 
2. Да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план/при изразено 

желание/ и с правилника за дейността на училището при записване на 
детето или ученика; 

3. Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, 
които не съответстват на правилника на училището, положението му на 
ученик и на добрите нрави; 

4. Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика 
в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната 
дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и 
учителите и интегрирането му в училищната среда; 

5. Да се явявате в училището, когато важни причини налагат това и бъдете 
поканени от класния ръководител или директора. 

 

  

 

  Ръководството на СОУ "Васил Кънчов" – град Враца напомня, че съгласно чл. 8 
от Закона за закрила на детето /обн. ДВ. бр. 48 от 13.16.2000г, изм. ДВ. бр.15 от 



15.02.2013г./ РОДИТЕЛИТЕ, НАСТОЙНИЦИТЕ, ПОПЕЧИТЕЛИТЕ ИЛИ 
ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЗА ДЕТЕ СА ДЛЪЖНИ: 

 да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е 
навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е 
навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст; 

 да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това 
се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено 
развитие; 

 да не допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за 
радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност 
от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или 
социално развитие. 

         Съгласно чл. 48 от Закона за задълженията и договорите родителите и 
осиновителите, които упражняват родителските права, отговарят за вредите, 
причинени от децата им, които не са навършили пълнолетие и живеят при тях. 
Настойникът отговаря за вредите, причинени от малолетния, който се намира 
под негово настойничество и живее при него.  

 


