
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА  

"КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" 

ГРАД КЪРДЖАЛИ 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ИНЖ. АНТОАНЕТА СЕНДОВА 

ДИРЕКТОР 

 

ПРАВИЛНИК 

за вътрешния ред в общежитието на ПГЕЕ”Капитан Петко войвода” 

 

Г Л А В А  П Ъ Р В А  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл.1 Настоящият правилник регламентира настаняването, ползването и санкциите в 

общежитието на ПГЕЕ”Капитан Петко войвода”. 

 Чл.2 Правилникът е съобразен с изискванията на МОН и с Училищния правилник. 

 

Г Л А В А  В Т О РА  

ПРИЕМ В ОБЩЕЖИТИЕТО 

Чл.1 Право на ползване на общежитие имат всички ученици от ПГЕЕ”Капитан 

Петко войвода”, живеещи в други населени места. От всички желаещи да ползват 

общежитие, новоприетите ученици за новата учебна година се настаняват с предимство. 

Чл.2. При кандидатсване за общежитие учениците подават молба-декларация до 

Директора на училището. Срокът за подаване на молби е до 30.06. за завършилите 

учебната година, а за новопостъпилите - до 14.09. 

Чл. 3 Учениците заплащат еднократна годишна  такса за ползване на 

общежитие, определена със заповед на директора.  

Чл.4 Разпределението и настаняването на учениците по стаи се извършва от 15.09. 

до края на учебната година. 

 

Г Л А В А  Т Р Е Т А   

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Раздел I. Възпитатели 

Чл.1 Работното време на възпитателите се организира на три смени с 

продължителност 30 часа за работещите с групи и до 40 часа за възпитатели, полагащи 

нощен труд. В рамките на седмичния норматив възпитателите обезпечават и неделното 

дежурство. 

Чл.2 Възпитатели с група са длъжни да: 

 Осигуряват условия за провеждане на самоподготовка, консултации и 

помощ в рамките на своята компетентност; 



 Ръководят и контролират мероприятия за подобряване на санитарно-

хигиенните условия в общежитието; 

 Опознават задълбочено характера и особеностите на учениците и да 

подхождат индивидуално при разрешаване на проблемите; 

 Осъществяват непрекъснат контакт с родителите, учителите, класните 

ръководители, ръководството на училището, педагогическия съветник, с инспектора от 

ДПС. 

Чл.3 Възпитатели, полагащи нощен труд са длъжни да: 

 Осигурят условия за пълноценна почивка и сън на учениците; 

 Проверяват присъствието им по етажи след вечерния час и на всеки два часа 

там, където е имало отсъстващи; 

 Следят за спазване на вечерния час; 

 Събуждат учениците в определения час от дневния режим; 

 Осигуряват приемственост между нощните и дневните възпитатели; 

 Уведомяват родителите, ако ученикът не се е прибрал в общежитието до 

24.00 часа. 

 

Раздел IІ Ученици 

Чл.1 Ученикът има право: 

 Да бъде запознат със своите права и с организацията на дейностите в 

общежитието; 

 Да ползва материално-техническата база за самоподготовка, развитие на 

интересите и способностите си съгласно реда в общежитието; 

 Да бъде стимулиран и поощряван с различни форми и средства за развитието 

на неговите дарби и способности; 

 Да участва като партньор в извънучилищните дейности за постигане целите 

на образователно-възпитателния процес; 

 Да получава от възпитателите консултации и индивидуална помощ при 

самостоятелната си подготовка в зависимост от педагогическите си потребности; 

 Да получава от възпитателите информация по въпроси,свързани с тяхното 

обучение,възпитание и професионална ориентация; 

 Да бъде защитен от ръководството при накърняване на личното му 

достойнство и нарушаване на човешките права; 

 Да дава мнения и предложения пред възпитателите и Директора по 

отношение на организацията и провеждане на цялостната дейност в общежитието; 

 Да участва в работата на възпитателите, при обсъждане на поведението на 

учениците, относно санкции и награждаване; 

 Да прави подобрения в обитаваната от него стая с лични средства и 

разрешение на ръководството. 

Чл.2 Ученикът няма право: 



 Да употребява алкохол, цигари и наркотични средства и да участва в 

хазартни игри в сградата на общежитието и извън нея; 

 Да закъснява след определения вечерен час - 22.00 часа, освен при 

мероприятия, организирани от училището; 

 Да отсъства от общежитието през седмицата, освен по здравословни или 

семейни причини със знанието на родителите. При нарушаване на това изискване 

възпитателят уведомява родителите. Те поемат изцяло отговорността за времето, през 

което синът им или дъщеря им отсъстват от общежитието, училището не носи 

отговорност; 

 Да нарушава дневния режим в общежитието; 

 Да заключва стаята си отвътре, когато в нея има ученици; 

 Да извършва ремонт на електрическата инсталация и да ползва отоплителни 

уреди; 

 Да въвежда външни лица в общежитието; 

 Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на възпитателите 

и да създава пречки при изпълнение на служебните им задължения, както и тези на 

персонала; 

 Да унижава личното достойнство на живеещите в общежитието, да прилага 

физическо и психическо насилие върху тях; 

 Да посещава чужди стаи без знанието на възпитателите; 

 Да се премества без разрешение от възпитателите от една стая в друга; 

 Да устройва лични забавления, които нарушават спокойствието и 

сигурността на другите ученици в общежитието; 

 Да нанася щети върху имуществото в общежитието, да драска и лепи фотоси 

по стените, прозорците, дървената част и мебелите в стаите;  

 Да хвърля отпадъци и други предмети от прозорците, а само на 

определените за това места; 

 Да внася в общежитието бързо развалящи се храни и продукти; 

 Да притежава и внася в общежитието хладни и огнестрелни оръжия, 

пиротехнически средства и други предмети, които са източник на опасност и да 

застрашават живота и здравето на другите ученици. 

Чл.3 Ученикът е длъжен: 

 Да спазва Правилника вътрешния ред на общежитието, Правилника за 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд на ПГЕЕ и регламентирания дневен 

режим; 

 Да поддържа необходимата хигиена в стаите, коридорите, занималните, 

баните и другите помещения. Всеки четвъртък да извършва основно почистване на стаята 

си; 

 Да опазва материалната база на общежитието. При нанесена повреда се 

уведомяват родителите и щетите се възстановяват в срок от 48 часа; 



 Да заключва стаята си при излизане на всички ученици; 

 Да искат разрешение от възпитателите за отсъствие от общежитието и да се 

записва в определената за това тетрадка; 

 При напущане на общежитието задължително да се уведоми груповия 

възпитател или отговорника с писмено съобщение от родителя; 

 Да представя пропуска си при влизане и излизане от общежитието; 

 Да оползотворява пълноценно времето за самоподготовка от 14.00 часа до 

17.00 часа и да не пречи на останалите ученици; 

 По време на часовете за сън и почивка да ползва за самоподготовка 

занималнята, ако това се налага; 

 При напускане сградата на общежитието, задължително да затваря 

прозорците в стаите; 

 Да съобщава на възпитателите при констатиране на нередности и повреди; 

 Да предупреждава своевременно възпитателите за съществуващи и 

настъпили заболявания; 

 Да се облича в приличен външен вид, съобразен с изискванията на 

Училищния правилник; 

 Да извършва периодично почистване около сградата на общежитието по 

установен график; 

 След 22,30ч. да прекрати ходенето по коридорите и стаите, слушането на 

музика и задължително - работата и играта на компютри; гледането на телевизия 

продължава не по-късно от 23,00ч., като изключения се допускат в петък и събота и по 

време на футболните турнири, но не повече от 1 час; 

 Да спазва дневния режим на общежитието: 

- ставане от сън - 06.30 часа; 

- сутрешен тоалет, подреждане и почистване на стаята: до 07.30 часа; 

- учебни занятия – от 8.00 до 14.35часа 

- самоподготовка - от 15.00 до 18.00 часа 

- лично време: от 18.00 до 22.00 часа; 

- време за почивка и сън - от 22.30 до 06.30 часа 

- общежитието се затваря: в 22.00 часа. 

Закъснелите след 22,30 часа са регистрират като нарушители на вътрешния ред. 

Чл.4 За неизпълнение на задълженията си по този правилник ученикът се наказва със 

следните санкции: 

 Забележка; 

 Предупреждение за отстраняване от общежитието. 

 Отстраняване от общежитието. 

Чл.5 При неизпълнение на разпоредбите по Глава трета, раздел II, чл.2 и чл.3 на 

ученика се налага санкция “ЗАБЕЛЕЖКА”. 



Чл.6 При повторно неизпълнение на разпоредбите по Глава трета, раздел II, чл.2 и 

чл.3 на ученика се налага санкция “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ОБЩЕЖИТИЕТО”. 

Чл.7 При системно неизпълнение на разпоредбите по Глава трета, раздел II, чл.2 и 

чл.3 на ученика се налага санкция “ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ОБЩЕЖИТИЕТО”. 

Чл.8 Санкцията по чл. 5 се налага със заповед на директора по предложение на 

груповия отговорник, а санкциите по чл. 6 и чл. 7, - със заповед на директора по 

предложение на педагогическия съвет. 

Чл.9 Санкциите се налагат и за допуснати безпричинни отсъствия и закъснения, 

като: 

 Санкция „Забележка” се налага при 3 закъснения след затваряне на входната 

врата вечер и 3 безпричинни отсъствия от общежитието. 

 Санкция „Предупреждение за отстраняване от общежитието” – при 5 

безпричинни отсъствия от общежитието. 

 Санкция „Отстраняване от общежитието” – при системно отсъствие от 

общежитието. 

Чл.10 Преди налагане на санкцията "Предупреждение за отстраняване от 

общежитието" и „Отстраняване от общежитието” груповият отговорник е длъжен да 

уведоми писмено родителя /настойника, а директорът е длъжен да изслуша ученика и да 

провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението, с изключение на случаите  

когато санкциите се налагат за допуснати неизвинени отсъствия. 

Чл.11 Санкциите се вписват в дневника на групата и се свеждат до знанието на 

всички ученици в общежитието. 

Чл.12 Груповият отговорник уведомява писмено родителите/настойниците за 

наложените на ученика санкции. 

 

Г Л А В А  Ч Е Т В Ъ Р Т А  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЕТО 

Чл.1 Учебно-възпитателната работа в общежитието се организира по групи и се 

регламентира от индивидуален план на всеки възпитател, одобрен от Директора. 

Чл. 2 В управлението на общежитието участва ученически съвет в състав от 5 

ученика, който се избира от учениците. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1 В началото на всяка учебна година учениците и техните родители се 

запознават с настоящия Правилник, като подписват декларация за неговото спазване. 

 

Правилникът е актуализиран и приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 1 

от 15.09.2022 г. 


