
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ 

 
 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ПАРАЛЕЛКАТА 
 

Настоящите правила са предложени от учениците на Национална професионална 
гимназия по полиграфия и фотография във връзка със разпоредбата на чл. 172, ал.1, т. 
9 и чл. 185, ал 2, т. 1 от Закона за предучилищното училищното образование и чл. 39, ал. 
2, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование. 

Правилата за поведение в паралелката са обсъдени и приети от Ученическия съ-
вет и са задължителни за всички ученици на Националната професионална гимназия по 
полиграфия и фотография. 

Правилата за поведение са неразделна част от Правилника за дейността на учи-
лището. 

 

Ние, учениците на Националната професионална гимназия по полиграфия и фо-
тография, приемаме да спазваме следните правила за поведение: 

 
1. Да спазваме Правилника за дейността на училището. 
2. Да допринасяме за авторитета на училището и училищната общност и да участваме 

активно в неговата дейност. 
3. Да зачитаме правата, честта и достойнството на съучениците си, учителите, адми-

нистрацията и помощния персонал и да не прилагаме психическо и физическо насилие над 
тях. 

4. Да не отсъстваме от учебни занятия без уважителни причини. 
5. Да не закъсняваме за учебни часове и да не напускаме класната стая преди края 

на учебните занятия. 
6. Да носим подходящо облекло. 
7. Да носим и представяме, при поискване от дежурен учител, ученически лични карти. 
8. Да поддържаме реда и чистотата в класните стаи. 
9. Да опазваме материалната база на училището. 
10. Да участваме активно в обсъждането на въпроси, отнасящи се до училищния жи-

вот. 
11. По време на учебни занятия: 

• да не нарушаваме дисциплината и да не пречим на учителя да изпълнява своите за-
дължения; 

• да изпълняваме поставените задачи и да участваме активно в учебната дейност; 

• да не използваме мобилни телефони и друга техника без съгласието на учителя; 

• да изслушваме учителя и своите съученици; 

• при възникване на конфликт да го решаваме чрез диалог, като уведомяваме за това 
нашите класни ръководители; 

• да пазим и уважаваме личното достойнство на всички учители и ученици; 

• да пазим нашата и чуждата лична собственост; 

• да се грижим за опазване на хигиената в класните стаи и училището; 

• да спазваме всички мерки, свързани с епидемичната обосновка в страната; 
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