СУ ЗА УУС “ПРОФ. Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ” – ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ОБЩЕЖИТИЕ
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този Правилник се определят дейностите и вътрешния ред в
общежитието към СУ за УУС „Проф. Д-р Ст. Белинов”, гр. Пловдив,
правата и задълженията на учениците и техните родители.
Чл. 2. (1) В общежитието се приемат ученици след представянето на
здравен картон и подадена молба на родителя до директора на училището.
Родителите подписват декларации за здравното състояние на децата си. В
случай, че желаещите ученици надвишават възможния капацитет на
общежитието, с предимство се настаняват учениците, живеещи извън
региона.
(2) Когато след приемането на ученика се появят здравословни
проблеми, застрашаващи здравето на учениците, ПС с решение определя
положението му.
Чл. 3. Настаняването на учениците в неделя се извършва от
дежурния възпитател след 16.00 часа.
Чл. 4. Учениците освобождават общежитието в петък до 16.00 часа
(респективно в деня преди официален празник) със знанието на дневния
възпитател.
Чл. 5. Учениците от града не посещават общежитието.
Чл. 6. Напускането на общежитието се извършва по утвърден
график.
Чл. 7. В общежитието се води дневник за присъствието на
учениците.
Чл. 8. Нарушенията в общежитието се отразяват в дневника и се
докладват своевременно на директора.
Глава втора РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ
ЧЛ. 9. (1) За ползването на общежитието за периода 15.09.2016 г. –
30.06.2017 г. учениците не заплащат такси:

Чл. 10. Такси не заплащат и учениците от училището, провеждащи
производствен стажт, извън гореуказания период.
Глава трета ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В
ОБЩЕЖИТИТЕТО
Чл. 11. Учениците ползват бельо, завивки, посуда, обзавеждането в
общежитието и в столовата, различни занимателни материали, като се
задължават да ги опазват и стопанисват грижливо.
Чл. 12. Нанесените щети се възстановяват от извършителя или
колективно в едноседмичен срок от извършване на щетата.
Чл. 13. Учениците носят лична отговорност за опазване на личните
си вещи.
Чл. 14. Големи парични суми следва да се предават на съхранение в
касата на училището или на възпитателя.
Чл. 15. Учениците са длъжни да спазват дневния режим на
училището:
Чл. 16. Учениците са длъжни да:
- поддържат реда и хигиената в спалните помещения и в столовата;
- не внасят храни и напитки в спалните помещения;
- ползват разумно и пестеливо водата и електрическата енергия;
- спазват правилата за културно поведение;
- отнасят се отговорно към самостоятелната си подготовка;
- не напускат сградата на общежитието след 21.00 часа.
Чл. 17. За нарушаването на вътрешния ред ученикът се наказва след
решение на ПС включително и с отстраняване от общежитието.
Глава четвърта ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
Чл. 18. Родителите могат да посещават помещенията в училището и
в общежитието само в присъствието на дежурния възпитател или учител.
Чл. 19. Родителите са задължени своевременно да уведомяват на
032/266848 или на 032/624126 за отсъствието или закъснението на ученика.
Чл. 20. Родителите са длъжни да осигуряват най-необходимите вещи
и медикаменти на децата си.
Чл. 21. При внезапно заболяване на ученик дежурният възпитател
НЕЗАБАВНО уведомява Директора и родителя.
Чл.22. При постъпване в общежитието родителят подписва
декларация за начина на придвижване до местоживеенето и за вида на
транспортното средство.
ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен: Този Правилник е приет от ПС с Протокол № 1
на 15.09.2016 г., утвърден е от директора на училището и влиза в сила от
15.09.2016 година.

