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ЗАПОВЕД 

№ РД-12-1410/14.09.2018г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, във връзка с чл. 19, ал.1 и ал. 2, т. 18 от Наредба №12/2016 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, с оглед осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в училището 

 

I. УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В  

СУ „ПЕТКО РОСЕН”, както следва: 

 

1. Учениците представят на дежурния портиер (при поискване) 

ученическа лична карта при влизането си в училище. 

2. Влизането на учениците от I до IV клас в училищната сграда става  

организирано заедно с учителя при когото имат първи час не по-късно 

от 7.45 ч. При лоши метерологични условия се създава друг ред. 

3. Работещите в училището се допускат през учебно време след 

оторизация от системата за контрол на достъпа и работното време чрез 

персонален чип. При необходимост се допускат и извън него, 

съгласувано с ръководството на училището. 

4. Всички служители са длъжни при влизане и излизане на/от работното 

място да използват персоналния си чип.  

5. Родителите изпращат децата си до входа на училището.  

6. Родителите на децата от подготвителен клас изпращат децата си до 

стаята/между 8:00 – 8:30ч./.  

7. Родителите на ученици посрещат децата си, както следва: 

подготвителен клас - пред стаята /12:00 – 12:30ч./ 

начален етап - пред входа на училището /от 16:30ч./ 

8. Родителите на учениците се допускат в училището при спазване на 

следните правила: 

 до училищния стол в понеделник през страничния вход; 

 посещение при кл.ръководител/преподавател при 

предварително уговорена среща извън уч.занятия и 

самоподготовка; 

 в приемния ден на директора – вторник и четвъртък от 10:00 до 

12:00ч. 

9. Достъпът външни лица до училищната сграда става след представяне 
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на документ за самоличност, като е задължително спазването на 

приемното време на съответното лице работещо в училището 

 / Приложение 1 /или с уговорена среща с преподавател.  

10. Посещенията се регистрират в Книга за посещения на външни лица 

където се вписват следните данни: трите имена на посетителя; име на 

лицето, което ще бъде посетено; дата на посещението; час на влизане; 

час на излизане. Книгата се води от Ангел Николов и Николай 

Вълканов на длъжност „портиер“. След регистриране външните лица 

се придружават до съответната част на училището. 

11. Педагогическият персонал на училището подава на портиера 

предварително имената на родители, с които имат определени срещи. 

12. Външни лица, които нямат уговорена среща със служител се допускат  

в училище след като портиерът  получи потвърждение по телефона, че 

служителят може да приеме срещата.  

 

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата, осигуряващи охраната 

на училището срещу подпис за сведение и изпълнение. Със заповедта да бъдат 

запознати учениците и работещите в училището. Копие на заповедта да се 

постави на видно място на входа на училището за сведение на външните лица. 

      

     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пламена Казакова – зам.-

директор по АСД. 

 

 

 МАРИЯ ДЮЛГЕРОВА  

Директор на СУ „Петко Росен“ 

   

 

 
  

 

 

 

 


