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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩЕЖИТИЯТА
НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ПЛОВДИВ
ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общежитията са публична държавна собственост – материална база на ССУ
„Васил Левски” Пловдив. Тяхната цел е да съдействат за всестранната подготовка на
учащите се, изграждане на пълноценни личности и за подпомагане на образователновъзпитателната и спортно-подготвителната им дейност, като част от училищното
обучение в Специализирано спортно училище.
2. За осъществяване на тези цели стоят следните задачи: осигуряване на качествен
образователно - възпитателен процес и добри битови условия, изграждане на навици за
труд, създаване на предпоставки за постигане на високи спортни успехи.
3. Правилникът на общежитието е съобразен с изискванията на МОН и е
неотменна част от правилника на училището.
4. В общежитията се приемат ученици съгласно указанията и нормативните
документи.
5. Общежитията е пряко подчинено организационно, финансово и щатно на
ръководството на училището.
6. Методическата, педагогическата и възпитателната работа се извършва от
възпитателите.
7. Възпитателите докладват пред Педагогическия съвет за състоянието и
проблемите в общежитията.

ІІ. ПОЛЗВАНЕ, ПРИЕМ И РЪКОВОДСТВО НА ОБЩЕЖИТИЯТА
1. В общежитията се настаняват да живеят ученици приети в училището от други
селища, след подадено заявление и подписана от родител (настойник) декларация.
2. Учениците подават заявление по образец за настаняване в общежитието за
следващата учебна година до 30 юни на настоящата учебна година на дежурния
възпитател.
3. Кандидатите заявяват желание за ползване на общежитие заедно с документите за
постъпване в училището.
4. Сираци и полусираци са освободени от плащане на такса за общежитие.
5. При постъпване всеки ученик подписва декларация, с която се задължава да спазва
правилника на общежитието.
6. Предимство за настаняване ползват:
сираци и полусираци;
деца от социално слаби семейства и на пострадали при трудови злополуки ;
при равни други условия се настаняват последователно учениците от 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 клас;
7. Настаняването се извършва в първия учебен ден.
8. След настаняването на ученици по точка 1, за незаетите места могат да
кандидатстват и ученици от град Пловдив (живеещи далече), сменящи по няколко
превозни средства, живеещи при неподходящи условия, многодетни семейства и при
необходимост от спортно-тренировъчно-възстановителен режим. За целта учителите по
вид спорт и/или родителите на учениците подават заявление, в което посочват
причините за кандидатстване в общежитието.
9. Работата с учениците от ССУ „ Васил Левски” Пловдив се провежда в обособените
стаи – „занимални” на „ пансионатната база”.
10. При постъпване в общежитието всеки ученик подава Заявление на общежитие и
подписва Декларация, която се съхранява от възпитателя – отговорник за етажа.
11. Общообразователната подготовка на учениците от ССУ „ Васил Левски” Пловдив
се провежда по утвърденото от Директора седмично разписание.
12. Текущите въпроси по работата, състоянието и проблемите на общежитията се
решават на оперативни съвещания на възпитателите под прякото ръководство на
Директора на училището. Мониторинг на процеса упражнява и Директора на
училището.
13. Правата и задълженията на персонала към общежитието са регламентирани в
длъжностните характеристики, ЗПУО и този правилник.
ІІІ. ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Да ползват предоставената им в общежитието („пансионатна”) база за обучение и
живеене с отношенията на добър стопанин.
2. Да ползват храна в стола на училището в рамките на делегирания бюджет.
3. Да си създават домашен уют, без да нанасят материални щети на „пансионатната”
база.
4. Да изискват спазване на общоприетите норми на поведение и дневния режим от
останалите живущи в пансионите.
5. Да дават предложения за подобряване на условията за живеене в пансионите и
усъвършенстване на Правилника за вътрешния ред.
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6. Да извършват подобрения на условията за живеене. Да изискват и получават
свидетелство за извършените дарения или съответния документ за подобряване на
условията за живот. Всички подобрения остават в полза на училището.
7. Непрекъснато да ползват специализирана педагогическа и всестранна помощ от
дежурните възпитатели и възпитателите отговорници по етаж и всички дежурни лица.
8. Да сформират Ученически съвет към пансионите от отговорниците по етажи.
9. Да организират самоподготовката си по най-рационален за себе си начин .
10. Да получават от възпитателите консултации и помощ по възникнали проблеми в
самоподготовката и бита .
11. Да бъдат защитени при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на
човешките им права.
ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЖИВЕЕЩИТЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО
1. Да спазват Правилника за дейността на училището и всички училищни разпоредби.
2. Да изпълняват съзнателно разпорежданията на ръководството на училището,
възпитателите, учителите, помощния персонал и ученически съвет към общежитията.
3. Да имат коректно отношение към възпитателите, учителите, помощния персонал,
съучениците и живеещите около училището граждани.
4. Да не пречат на останалите ученици за нормален живот и почивка.
Да не слушат силно музика или да възпроизвеждат шумове, по-високи от нормално
приетите в обществото.
5. Учениците нямат право :
 Да употребяват и разпространяват цигари, алкохол и наркотични средства в
общежитието и района около него.
 Да накърняват личното достойнство на възпитателите , служителите и
съучениците си и да прилагат силови средства спрямо тях.
 Да пречат на останалите при самоподготовката и почивката им.
 Да допускат външни лица в общежитието .
 Да ползват отоплителни електрически уреди, газови котлони и спиртни примуси.
6. Да спазват установеният вечерен час – зимен сезон – 21.30 ч., летен сезон – 22.00 ч.
След 23.00 – тишина. Отклоненията от горепосочените часове става при особени
случаи със специалното разрешение на нощния дежурен възпитател.
7. Да съдействат за подобряване на материалната база и сами да участват в
поддържането на чистота в спалните помещения, сградата и района на пансионите.
8. Всички остатъци от храна се почистват лично от учениците и се изхвърлят на
определените за целта места.
9. Да съдействат и сами да опазват училищното имущество и материалната база, като
при нанесени материални щети вината се носи от виновното лице, а при неизвестен
нарушител – солидарно, повредите се възстановяват от виновниците, съответно – лично
или солидарно.
10.
Учениците не трябва да влизат в саморазправа, а за всички нередности да се
отнасят до възпитателите и отговорници по етажи.
11.
Домашните отпуски на учениците от пансиона са в определените от
ръководството дни /петък, събота и неделя/.
12.
Лица и ученици, не живеещи в съответния пансион нямат право да влизат в
спалните помещения. Допускането на външни лица без разрешение от дежурен
възпитател се смята за нарушение.
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13.
Влизане на външни лица след разрешение става след записване при дежурния
възпитател.
14.
Всеки ученик е длъжен да има ключ от стаята си и порталната врата на етажа
/ако има такъв/, а учениците от всяка стая са задължени да предоставят ключ на жената
от обслужващия персонал на етажа.
15.
Всеки ученик е задължен да предоставя достъп до стаята си за проверка по всяко
време от съответните длъжностни лица.
16.
При настаняване в общежитията учениците носят спално бельо, което
задължително подменят минимум два пъти месечно.
17.
Всеки родител/настойник и ученик се запознават с Правилника за вътрешния ред
за дейността на общежитията и подписват декларация при настаняване в общежитието.
18.
При приключване на учебната година или напускане на общежитията, учениците
лично издават на домакина ключа от стаята и получените одеала и бельо.
19.
При направени подобрения в стаята – боядисване, закупуване на инвентар,
поставяне на врата и др, същите остават в съответната стая.
20.
За всички отсъствия – поради домашен отпуск, болест, участие в състезания,
лагери и др. мероприятия ученикът е длъжен да предупреди дежурния възпитател,..
При завръщане – се уведомява дежурния възпитател.
21.
При напускане на общежитието, с цел нощуване на друго място, ученикът е
длъжен да се запише при дежурния възпитател.
22.
При пътуване учениците предварително известяват за часа на тръгване и
пристигане.
23.
Учениците навършили 14 години правят адресна регистрация в район „Западен”
в срок от един месец от датата на настаняване.
V. НА ЖИВЕЕЩИТЕ И ПОЛЗВАЩИТЕ ОБЩЕЖИТИЯТА СЕ ЗАБРАНЯВА:
1. Отсъствието без причина от учебни занятия и тренировки и престоят в стаите.
2. Допускането и нощуването на външни лица в общежитията.
3. Качването на родители, близки и приятели в спалните помещения без
разрешение на дежурния възпитател в съответното общежитие.
4. Надвесването от прозорците и терасите.
5. Играенето на хазарт и внасянето и употреба на алкохол, цигари и наркотични
вещества.
6. Ползването без разрешение на отоплителни и нагревателни уреди в
помещенията /разрешава се по надлежния ред/.
7. Повреждането на материалната база на училището.
8. Влизането на момичета в помещения обитавани от момчета и обратното по
какъвто и да било безпричинен повод.
9. Отварянето на прозорци и оставянето им отворени, когато живеещите отсъстват
от стаята.
10. Вдигането на шум, крясъци, високо включени касетофони и телевизори. Между
14.00-16.00ч. – пълна тишина, както и след 23 часа.
11. Забранява се осуетяването на проверка, извършвана от дежурен възпитател,
нощния възпитател и упълномощените за това служебни лица.
12. Хвърлянето на предмети, отпадъци и храна от прозорците и терасите, както и
бомбички, пиратки и нарушаващи общоприетите норми предмети.
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13. Освобождаването на ученик да става по изключение и по общо съгласие на:
учители по спорт, класен ръководител, родител и директор, след подписан обходен
лист.
14. Внасянето на скъпо струваща техника, дрехи и бижута се разрешава след
декларация на родителите/настойниците/. За опазването и съхраняването на тези вещи
отговорност носят учениците.
15. Учениците са длъжни:
(1)
Да спазват правилника и да изпълняват указанията и разпорежданията на
възпитателите.
(2) Да опазват собствеността на общежитието и да възстановяват нанесените от
тях материални щети по действащи в момента цени в седемдневен срок.
(3) Да уведомяват дежурния възпитател за аварии и повреди.
(4) Да поддържат добра лична и обществена хигиена и естетичен вид на стаите .
(5) Да заплащат таксата за ползване на общежитието до 10-то число на настоящия
месец в размер на 15,00 лв .
(7) Да уведомяват дежурния възпитател при :
болест и отсъствие ;
посещение на родители;
забелязване на външни лица в района на общежитието;
възникнали междуличностни конфликти;
(8) Учениците, оставащи в почивните дни под ръководството на дежурния
възпитател поддържат хигиената на общите помещения .
VІ. САНКЦИИ
А/. Санкциите се налагат според тежестта на нарушенията.
1. Забележка.
2. Мъмрене и извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни
часове време, като се информират учителите по вид спорт, класния ръководител,
родител/настойник/.
3. Предупреждение за отстраняване от общежитията и уведомяване на учителите по
вид спорт, класния ръководител, родител/настойник/.
4. Отстраняване от общежитията.
5. За особено тежки прояви ученикът се предлага на Педагогическия съвет за
санкция, предвидено от правилника на училището.
6. Предложение за преместване в друго училище.
Б/. При констатирани нарушения по правилата за ПБ ще се изземват намерените ел.
уреди.
В/. За нанесени материални щети учениците поемат своята отговорност /лична или
солидарна.
Г/. При тежки нарушения и противообществени прояви ще се налагат директно найтежките по настоящия Правилник санкции.
Д/ При налагане на санкция по настоящия правилник, същите се отразяват от класния
ръководител по реда на ПДУ.
Преходни и заключителни разпоредби:
1. Настоящият правилник е неразривно и неразделно свързана част към Правилника за
дейността на училището за учебната 2016/2017 г..
2. Настоящият правилник се поставя на видно място и е задължителен за всички.
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3. Правилникът може да бъде променян при промяна на обстоятелствата,
нормативните, вътрешните разпоредби или необходимост.
4. Общежитието не работи по време на ваканции и официални празници.

Изготвил:
Здравко Куцев
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