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П Р А В И Л Н И К 
 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ОБЩЕЖИТИЕТО НА 

 

ПГ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО –  

 

КЪРДЖАЛИ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА 

 
 

 

 

     І   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

         1.С този правилник се определя структурата,функциите и управлението на 

общежитието,правата и отговорностите на възпитателите,учениците и въпросите, 

свързани с битовото устройство. 

       2.Приемът на ученици се осъществява от ПГ по СГС и настаняването се 

извършва чрез домакина и отговорника на общежитието с разрешение на 

директора на ПГ по СГС – Кърджали и с участието на възпитателите. 

       3.Всички работещи в общежитието да спазват изискванията на “Етичния 

кодекс на работещите с деца”. 

       4.Педагогическият и непедагогически персонал в общежитието да спазва 

стриктно определеното им работно време. 

 

 

 

 

 



 

 

 
   ІІ   УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕЖИТИЕТО: 

 

        А/ Отговорникът е длъжен: 
 

             1.Да следи за правилното настаняване на учениците; 

             2.Да оказва контрол по спазването на вътрешния ред и правилника на 

общежитието; 

             3.Да изисква от персонала да спазва стриктно трудовата дисциплина;  

             4.Да докладва на директора за неспазването на вътрешния ред от 

учениците; 

              5.Да предлага ученици от общежитието за изключване  на педагогически 

съвет;  

              6.Да наказва провинили се ученици,живеещи в общежитието; 

              7.Да оказва контрол по опазване имуществото на общежитието; 

              8.Да оказва контрол по поддържане на материалната база; 

              9.Да следи за правилната експлоатация на машините и съоръженията. 

 

        

  Б/ Възпитатели: 
 

              Дневни възпитатели: 

 

 

              1.Оказват конкретна помощ на учениците по време на самоподготовката 

им; 

             2.Водят документацията на групата си и друга изисквана документация; 

             3.Поддържат връзка с учителите и родителите на учениците; 

             4.Провеждат индивидуална работа с всеки нуждаещ се ученик; 

             5.Осигуряват културната,нравствената и естетическата дейност в групата 

си; 

             6.Следят за хигиената и за външния вид на учениците; 

             7.Полагат грижи за опазване здравето на учениците; 

             8.Контролира и изисква от учениците спазването на правилника за 

вътрешния ред; 

             9.Възпитателите нямат право да накърняват човешките и гражданските 

права на учениците. 

            

              

 

 

 

 

 



              Нощни възпитатели: 

 

 

              1.По време на изпълнение на служебните си задължения полагат грижи за 

сигурността,живота и здравето на учениците; 

              2.Организират извънучебни дейности до времето за сън на желаещите 

ученици; 

              3.Поддържат тесни връзки с дневните възпитатели и управителя на 

общежитието по проблеми,възникнали в процеса на учебно-възпитателната 

работа; 

              4.Обезпечават спокойното нощуване на учениците,като заключват 

общежитието в определеното време ( за зимния сезон  – 21.00 часа; за летния 

сезон – 22.00 часа).Не разрешават движение по коридорите и вдигане на шум след 

22.00 часа. 

               5.Не допускат в общежитието чужди лица,освен родители; 

               6.Не разрешават на учениците да сменят стаите си, без да е информиран 

отговорникът на общежитието или груповия възпитател. 

               7.Правят проверки по стаите на учениците. 

               8.Преценяват дали да сигнализират органите на реда за ученик,който не 

се е прибрал в общежитието до определения час. 

 

 

          В/ Ученици: 
 

              Учениците имат право: 

 

              1.Да ползват материално-техническата база за самоподготовка съгласно 

реда в общежитието; 

              2.Да участват в самоподготовката активно и дисциплинирано,като 

спазват времето,определено от дневния режим; 

              3.Да получават квалифицирана помощ от възпитателите и всякакъв вид 

консултации. 

 

                 Учениците нямат право: 

 

                 1.Да отсъстват от общежитието без уважителни причини; 

                 2.Да внасят и употребяват наркотични вещества, алкохол, цигари и 

хазартни игри в общежитието и района му; 

                 3.Да въвеждат под какъвто и да е предлог външни лица в общежитието; 

                 4.Да изнасят имуществото на общежитието; 

                 5.Да устройват лични забавления, които нарушават спокойствието и 

сигурността на другите ученици в общежитието; 

                6.Да нощуват в други стаи и да се местят без знанието отговорника и на 

груповия възпитател; 

 

 



 

                7.Да хвърлят отпадъци и други предмети от прозорците; 

                8.Да рушат собствеността в общежитието; 

                9.Да драскат и да лепят фотоси по стените, прозорците, дървените части 

и мебелите в стаите; 

               10.Да употребяват необезопасени и оставени без надзор 

електронагревателни уреди в стаите; 

               11.Да внасят лесно и бързоразвалящи се храни; 

               12.Изхвърлянето на отпадъците и боклуците да става само в 

определените за това места; 

               13.Да не използват пожаро- и взривоопасни материали 

(бомбички,пиратки и др.). 

 

               Учениците са длъжни: 

 

                 1.Да спазват правилника за вътрешния ред; 

                 2.Да показват задължително пропуска си при влизане в общежитието; 

                 3.Да поддържат необходимата хигиена в стаите, коридорите, 

занималните, баните и др.помещения; 

                 4.Да спазват времето за самоподготовка от 14.00 до 17.00 часа; 

                 5.Всяка сряда  - санитарен полуден – изтупване на одеалата, чаршафите, 

почистване на гардеробите и уборка на двора; 

                6.Всеки ученик е длъжен да се движи с чехли или пантофи в 

общежитието; 

                 7.Да уведомява навреме дежурния възпитател, когато се налага да 

отсъства от общежитието по уважителни причини; 

                 8.Да спазва стриктно дневния режим; 

                 9.Учениците  живеещи в общежитието на гимназията, в началото на 

всяка учебна година внасят депозит от 30 (тридесет) лева за възстановяване и 

ремонт на повредено училищно имущество  

              10.Задължително възстановява стойността на нанесените щети и 

извършените разходи по отстраняването им в едноседмичен срок от датата на 

установяване на виновността; 

              10.При напускане на училището по собствено желание, учениците 

задължително възстановяват утвърдената сума за наем, пропорционално на 

месеците, в които са били настанени в общежитието; 

              11.Проблемите с поведението на учениците се разглеждат от отговорника 

на общежитието и възпитателите;            

              12.При нарушаване на реда в общежитието се налагат следните 

наказания: 

                       - забележка; 

                       - предупреждение за отстраняване от общежитието; 

                       - отстраняване от общежитието. 

 

 

 



               

 

               13.При допуснати 7 (седем)неизвинени отсъствия за текущия месец, 

ученикът заплаща месечен наем за същия месец. 

               14.Свиждането с родителите и познатите да става във фоайето или в 

барчето на общежитието. 

 

             Г/ Домакин: 
                    1.Отговаря за инвентара в общежитието; 

                    2.Събира наема от учениците и настанените външни наематели; 

                    3.Следи за изпирането на бельото; 

                    4.Поддържа хигиената в общежитието и района около него; 

                    5.Сменя бельото на всеки 15 дена; 

                    6.Бельото да се изпира и глади при всяка смяна; 

                    7.Два пъти в седмицата да се хлорира цялото общежитие; 

                    8.Следи за движението на инвентара по стаите 

                    9.Не допуска влизането на чужди лица в сградата; 

                  10.Съхранява стриктно ключовете от стаите; 

                  11.При посещение от страна на родителите уведомява съответния 

ученик. 

      

                     


