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ИЗХ. № .........../ ................................... 

 

ДО    Г-Н /Г-ЖА/ .................................................. 

ГР. /С./ ........................................................... 

ул., бл., вх., ап. ............................................. 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

Относно: Откриване на процедура по налагане на санкция, във връзка с извършено нарушение от 

............................................................................................................................................................................., 

ученик в ..............................клас за учебната ............./......................... г.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО/ ........................................................., 

 

               Уведомявам Ви , че синът Ви/дъщеря Ви– ученик /ученичка/ в ...........................клас до 

..................... г. е допуснал следното нарушение: 

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................., 

/описва се извършеното от ученика нарушение/ 

което е неизпълнение на задълженията на ученика по чл. 172, ал ........., т ........ от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл.45, ал.6, т. ......... от Правилника за дейността на 

училището.  

       За допуснатите от сина Ви /дъщеря Ви/ ……….. отсъствия по неуважителни причини сте 

уведомен/а  на  с ........................................................................................................ /.................................г.   

Уведомявам Ви, че във връзка с допуснатото нарушение се открива процедура по налагане на 

санкция „.....................................................................................“ на сина /дъщеря Ви. 

 

 

 

mailto:botevm@mail.bg
http://www.botevgm.net/


Правата Ви в процедурата по налагане на санкцията са, както следва:  

 В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си 

или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия 

лично, но със съгласието на родителя си.  

 Преди налагане на санкция директорът  или упълномощено от него лице, задължително 

изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически съветник и/или се 

запознава с писменото обяснение на фактите и обстоятелствата свързани с конкретното 

нарушение. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от 

Закона за закрила на детето. 

  Родителят на ученика, съответо лицето, което полага грижи за ученика или лицето, 

определено от родител по чл.60, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование има право да 

присъства на изслушването и да изрази мнение. 

  По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно 

на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, когато 

ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на 

учител или на друг педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което 

ученикът има доверие. 

 В конкретния случай изслушването ще се проведе на ………………………….от ………..часа / 

и ще бъдат проверени фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Като 

родител имате право да присъствате на изслушването и да изразите мнение/ чл.51.ал.6 от 

Правилинка за дейността на училището/.  

 Преди налагане на санкцията ще бъде взето мнението на класния ръководител.  

 За  откриване на процедура за налагане на санкция  „предупреждение за преместване в друго 

училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение“ – / ще бъде уведомен отдел „Закрила на детето“ в 

дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес, представител на която може да 

присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика.  

Разчитаме на Вашето ангажирано и отговорно отношение както в процедурата по налагане на 

санкцията, така  и за недопускане бъдещо неизпълнение на задълженията на ученикa от страна на 

сина Ви /дъщеря Ви.  

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:........................................... 

                                                    /име и фамилия, подпис/  

ДИРЕКТОР: ................................................................. 

                                /Нако Наков /  

 

 


