ГЛАВА VІI. Права и задължения на родителите
Чл. 50. (1) Родителите имат право:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието
на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за
приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с
учителите и други педагогически специалисти в определеното приемно време или в
друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се
решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;
5. най-малко един път годишно да получават информация, подкрепа и
консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието;
6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
8. да участват в родителските срещи.
Чл. 51. Родителите са длъжни:
1. да се отнасят с необходимо уважение към педагогическата колегия и
непедагогическия персонал на учебното заведение;
2. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват
своевременно класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика;
3. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика
в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
4. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в
училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните
правила;
5. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването
му от страна на ученика;
6. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от
изграждането на умения за учене през целия живот;
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг
педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
8. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от
известяването от класния ръководител;
9. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат
при осъществяването на дейности по закрила на детето.
10. родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл.
112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО.
11. да се съобразяват и зачитат задължителните процедури (според нормативните
документи) при обсъждането на успеха и поведението на ученика.
12. редовно да контролират и проверяват в електронния дневник въведената
информация, отностно резултатите и отсъствията на детето си;
13. да посещават родителските срещи, да поддържат връзка с класния ръководител
и учителите, за да се осведомяват за състоянието на детето си, за успеха и развитието на
ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната
дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в
училищната среда; при липса на желание за контакт от страна на родителя, учителят не
носи отговорност за неосъществената връзка;

14. в началото на учебната година да дадат на класния ръководител актуален
телефон, адрес и имейл адрес за връзка. За всяка промяна в посочените данни писмено
да уведомяват класния ръководител. При некоректно подадени данни училището не носи
отговорност за неосъществената комуникация.
15. да уведомяват писмено, по телефон или в електронния дневник класния
ръководител при отсъствие на детето по семейни причини;
16. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за
дейността на училището при записване на ученика;
17. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които
не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите
нрави;
18. (за родители на ученици в начален етап) след приключване на учебните часове
(по фиксиран график) и занятията в целодневната организация на учебния ден (17:30
часа) да приберат децата си от училище.

