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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общежитията са публична държавна собственост – материална база на СУ „Васил Левски”
Пловдив. Тяхната цел е да съдействат за всестранната подготовка на учащите се, изграждане
на пълноценни личности и за подпомагане на образователно-възпитателната и спортноподготвителната им дейност, като част от училищното обучение в Спортно училище и обща
подкрепа за личностно развитие (ОПЛР).
2. За осъществяване на тези цели стоят следните задачи: осигуряване на качествен
образователно - възпитателен процес и добри битови условия, изграждане на навици и
образователни умения, създаване на предпоставки за изграждане на качествени личности за
успешна реализация в бъдеще.
3. Правилникът на общежитието е съобразен с изискванията на МОН и е неотменна част от
правилника за дейността на училището.
4. В общежитията се приемат ученици съгласно указанията и нормативните документи.
5. Общежитията са пряко подчинени 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. ПРИЕМ И РЪКОВОДСТВО НА ОБЩЕЖИТИЯТА
1. В общежитията се настаняват да живеят ученици приети в училището от други селища,
след подадено заявление, подписано от родител.
2. Учениците подават заявление по образец за настаняване в общежитието за следващата
учебна година до 30 юни на настоящата учебна година при дежурния възпитател.
3. Новоприетите ученици 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 след като
представят съответния документ.
5. При постъпване всеки ученик и родител или лицето, което ще полага грижи за ученика, се
запознават с Правилника за вътрешния ред за дейността на общежитията и подписват
декларация при настаняване в общежитието.
6. 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 спортнотренировъчен и възстановителен режим. За целта учителите по вид спорт и/или родителите на
учениците подават заявление, в което посочват причините за кандидатстване в общежитието.
7. Право да ползват стаи в общежитията имат лица, които не са жители на гр. Пловдив,
завършили СУ „Васил Левски“ и удостоверят, че продължават да бъдат свързани със спортнотренировъчния процес и дейността на училището.
8. Право да ползват стаи в общежитията на СУ „Васил Левски“ имат и ученици от други
училища от гр. Пловдив, след подписване на споразумение между двете училища за
партньорство и взаимопомощ.
9. Право да ползват стаи за нощувка в общежитието имат и родителите на ученици, които са
настанени в общежитието на СУ “Васил Левски“ при необходимост и по изключение.
10. Ползващите общежитията на СУ „Васил Левски“, се настаняват в началото на учебната
година и напускат при приключване на учебните занятия. Учениците от СУ „Васил Левски“ ,
които се подготвят за международни състезания имат право да използват общежитието до
края на учебната година след заявление, съгласувано със спортен клуб.
11. Учебно-възпитателната работата с учениците от СУ „ Васил Левски” Пловдив се провежда
в обособените стаи на общежитията.
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12. Текущите въпроси по работата, състоянието и проблемите на общежитията се решават на
оперативни съвещания на възпитателите под прякото ръководство на Директора на
училището.
13. Училището не носи отговорност за притежаваните от живущите ценни предмети и
парични средства.
ІІІ. ПРАВА НА ЖИВЕЕЩИТЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО
1. Да получават обща подкрепа за личностно развитие (ОПЛР).
2.Да ползват предоставена в общежитието база за обучение и живеене с отношението на добър
стопанин.
3. Учениците от СУ „Васил Левски“ имат право на храна в стола на училището в рамките на
делегирания бюджет.
4. Да си създават домашен уют, без да нанасят материални щети на общежитието.
5. Да изискват спазване на общоприетите норми на поведение от останалите живущи в
общежитията.
6. Да дават предложения за подобряване на условията за живеене в общежитията и
усъвършенстване на Правилника за вътрешния ред.
7. 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.
8. Да получат отстъпка в годишната такса след извършване на ремонтни дейности в сградите
на общежитията, адекватна на приблизителната количествено-стойностна оценка.
9. Непрекъснато да ползват специализирана педагогическа и всестранна помощ от дежурните
възпитатели и всички дежурни лица.
10. Да сформират Ученически съвет към общежитията от отговорниците по етажи.
11. Да получават от възпитателите консултации и помощ по възникнали проблеми в
самоподготовката и бита.
12. Да бъдат защитени при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на
човешките им права.
13. Живущите могат да предоставят за съхранение пари и ценни вещи при дежурен
възпитател.
ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЖИВЕЕЩИТЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО
1. Да спазват Правилника за дейността и вътрешния ред на общежитията, а учениците на
СУ „Васил Левски“ и Правилника за дейността на училището и всички училищни разпоредби.
2. Да изпълняват съзнателно разпорежданията на ръководството на училището,
възпитателите, учителите по специализирана подготовка (треньорите), учителите, помощния
персонал и ученическия съвет към общежитията.
3. Да имат коректно отношение към педагогическите специалисти, непедагогическия
персонал, съучениците си и живеещите около училището граждани.
4. Всеки ученик, след подписана декларация за съгласие, е длъжен да предостави информация
за телефонните номера – както собствен, така и на родител или на лицето, което ще полага
грижи за ученика. При настъпване на промяна, незабавно да уведоми дежурния възпитател.
5. Да спазват общоприетите норми на поведение.
6. Да спазват установения вечерен час – 21.30 ч. След 23.00 – тишина и всеки трябва да бъде в
стаята си. Отклонение от горепосочените часове става при особени случаи със специалното
разрешение на учителя по спортна подготовка, родителя и дежурния възпитател.
7. Да поддържат чистотата в спалните помещения, сградата и района на общежитията.
8. 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 виновните, съответно – лично или солидарно.
9. Учениците не трябва да влизат в саморазправа, а за всички нередности да се отнасят до
възпитателите и отговорниците по етажи.
10. Влизане на външни лица става след разрешение и записване при дежурния възпитател.
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11. Всеки ученик е длъжен да има ключ от стаята си.
12. Живущите в общежитието са длъжни да заключват стаите си с цел предотвратяване на
кражба.
13. Всеки ученик е задължен да предоставя достъп до стаята си за проверка по всяко време на
длъжностните лица.
14. При настаняване в общежитията учениците да носят спално бельо, което задължително да
подменят всяка седмица.
15. При приключване на учебните занятия или напускане на общежитието, учениците лично
издават ключа от стаята на дежурния персонал.
16. За всички отсъствия – поради домашен отпуск, болест, участие в състезания, лагери и
други мероприятия, ученикът е длъжен да предупреди дежурния възпитател, а родителите да
потвърдят още същия ден за отсъствието.
17. Учениците навършили 14 години правят адресна регистрация в район „Западен” в срок от
един месец от датата на настаняване.
18. Да уведомяват дежурния възпитател за аварии и повреди.
19. Да заплащат таксата за ползване на общежитието – ежемесечно, за един учебен срок или
еднократно до приключване на учебните занятия.
V. НА ЖИВЕЕЩИТЕ И ПОЛЗВАЩИТЕ ОБЩЕЖИТИЯТА СЕ ЗАБРАНЯВА:
1. Да накърняват личното достойнство на възпитателите, служителите и съучениците си и да
прилагат силови средства спрямо тях.
2. Отсъствието без причина от учебни занятия и тренировки и престоят в стаите.
3. Допускането и нощуването на външни лица в общежитията без разрешение.
4. Посещението на родители, близки и приятели в спалните помещения без разрешение на
дежурния възпитател в съответното общежитие.
5. Надвесването от прозорците и терасите.
6. Играенето на хазарт и да употребяват и разпространяват цигари, алкохол и наркотични
вещества в общежитията и района около тях.
7. Да пречат на останалите при самоподготовката и почивката им.
8. Да слушат силно музика или да възпроизвеждат шумове, по-високи от нормално приетите
в обществото.
9. Ползването на отоплителни и нагревателни уреди в помещенията.
(В особени случаи се разрешава по надлежния ред.)
10. Повреждането на материалната база на училището.
11. Влизането на момичета в помещения, обитавани от момчета и обратното.
12. Изнасянето на посуда от столовата и внасянето им в спалните помещения.
13. Оставянето на отворени прозорци, когато живеещите отсъстват от стаята.
14. Хвърлянето на предмети, отпадъци и храна от прозорците и терасите, както и използване
на фойерверки и пиротехника.
15. Извършването на физиологични нужди на нерегламентирани места.
VІ. САНКЦИИ
1. Санкции се налагат според тежестта на нарушенията.
А) Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време, като
се информират учителите по вид спорт, класния ръководител и родителя или лицето, което
полага грижи за ученика.
Б) Предупреждение за отстраняване от общежитията и уведомяване на учителите по вид
спорт, класния ръководител, родителя, което полага грижи за ученика.
В) Отстраняване от общежитието.
Г) За особено тежки прояви ученикът се предлага на Педагогическия съвет за наказание,
предвидено от правилника на училището.
2. При констатирани нарушения по правилата за Противопожарна безопасност ще се изземват
намерените електрически уреди.
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3. За нанесени материални щети учениците поемат своята отговорност (лична или солидарна)
и възстановяват щетата, а след докладна до Директора се заплаща в троен размер.
4. Наложените санкции се отразяват от класния ръководител по реда на Правилника за
дейността на училището.

VII. ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ЗА ГОСТУВАЩИТЕ В ОБЩЕЖИТИЯТА
НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ПЛОВДИВ
1. При настаняване ръководителят подписва декларация, с която удостоверява личната си
отговорност за опазване живота и здравето на ръководените от него ученици/спортисти,
както и спазването на установения Правилник за вътрешния ред за гостуващите в
общежитията на СУ „В. Левски“ – гр. Пловдив.
2. При настаняване ръководителят получава екземпляр от Правилника за вътрешния ред за
гостуващите в общежитията на СУ „Васил Левски“ и е длъжен за запознае ръководените
от него ученици/спортисти с него.
3. Правилник за вътрешния ред за гостуващите в общежитията на СУ „Васил Левски“
– гр. Пловдив.
3.1. При настаняване ръководителят задължително предоставя списък на групата.
3.2. Освобождаване на стаите от гостуващите става до 12:00 часа след поименно
отписване при дежурния възпитател.
3.3. След заключване на общежитието в 21,30 часа, отварянето и затварянето на входната
врата се извършва единствено от дежурния възпитател.
При наложено от обстоятелствата закъснение, влизането или излизането на гостуващите
ученици/спортисти може да става само в присъствието на ръководителя им и дежурния в
общежитието възпитател.
3.4. От 24 часа до 5,30 часа не се допуска влизане или излизане от общежитието.
3.5. Гостуващите ученици/спортисти не може да бъдат оставяни без контрол на
ръководител.
3.6. Не се разрешава внасянето на алкохол, пушенето, силен шум, надвесването от
прозорците, разместването на мебелите.
3.7 Не се разрешава хранене на нерегламентирани места.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящият правилник е неразривно и неразделно свързана част към Правилника за
дейността на училището за учебната 2019/2020 г.
2. Настоящият Правилник се поставя на видно място и е задължително всеки живущ да се
запознае със съдържанието му и да го спазва.
3. Правилникът може да бъде променян при промяна на обстоятелствата, нормативните и
вътрешните разпоредби или при необходимост.
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