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ГЛАВА ТРЕТА
Раздел I
Ученици
Чл.51. Ученикът е длъжен:
1. да изпълнява задълженията си, определени с този правилник и правилника за
дейността на училището;
2. да съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции;
3. да носи личната си ученическа карта в училище и извън него и да я представя
при поискване на учителя, директора или охранителите;
4. да носи в училище ученическата си книжка и я представя при поискване;
5. да идва в училище с униформа:
5.1. На общоучилищни тържества и официални празници: униформено
сако, бяла риза, вратовръзка, емблемата на гимназията, черен панталон/ пола, черни
обувки;
5.2. Ежедневно за месеците септември, октомври, април, май и юни: бяла
тениска или риза /блуза с емблемата на гимназията, черен дълъг или 3/4 панталон, сини
или черни дълги или 3/4 дънки, черна пола;
5.3. Ежедневно за месеците ноември, декември, януари, февруари и март: бяла
риза /блуза с ръкав, с униформена червена вратовръзка и/ или с емблемата на гимназията,
черен пуловер с емблемата на гимназията, дълъг черен панталон, сини или черни дълги
дънки или черна пола, според етикета;
6. да уважава и да не накърнява честа и достойнството на другите, както и да не
прилага физическо и психическо насилие.
7. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му
задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
8. да не бъде на обществени места без придружител, в съответствие с
изискванията на Закона за закрила на детето.
9. да не отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
10. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични
средства и алкохол;
11. да не участва в политически партии и организации до навършване на 18годишна възраст;
12. да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;
13. да не носи хладни и огнестрелни оръжия и да не застрашава живота и здравето
на другите ученици;
14. да не ползва мобилен телефон по време на учебните часове;
15. да не ползва санитарните възли и северния коридор на втори етаж, които са
определени за ползване само от учителите и служителите;
16. да не внася закуски и напитки в учебните стаи и кабинети.
17. да не ползва кибрит, запалки и други запалителни средства, с които е
възможно да се предизвика пожар в сградата;

Чл.51 а. Дежурните ученици:
/1/ Дежурните ученици в кабинетите:
1.отговарят за дисциплината и работата на учениците от съответната паралелка в
учебно време;
2.контролират реда и хигиената в класната стая;
3.отговарят за опазване на училищното имущество в класната стая;
4.през междучасието почистват бялата дъска;
5.при започването на учебния час докладват на учителя за отсъстващите от часа
ученици.
/2/ Дежурните ученици по коридорите:
1. се задължават да участват активно при дежурството в сградата на Търговска
гимназия, което се осъществява по график, утвърден от Педагогическия съвет, с цел
опазване на имуществото и МТБ на училището;
2. да спазват разпределението на местата за дежурство направено от класния
ръководител;
3. да носят отличителните знаци за „дежурен ученик”.
Чл.51 б. Влизането в и излизането от учебната сграда на гимназията става, както
следва:
през централен вход към бул. "Патриарх Евтимий" - всички учители,
непедагогически персонал и външни лица;
през южен вход към двора на училището - всички ученици.
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ГЛАВА ШЕСТА
ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

......................................................
Чл.66. Имуществена отговорност носят и учениците, които при умишлена
повреда на училищно имущество, възстановяват нанесената щета в 10-дневен срок от
откриване на виновните ученици.
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