
ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА  
   ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ НА ЧЛ. 43 от ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ  
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - ВАРНА  

 
Глава четвърта. Участници в образователния процес 
 Раздел І. Деца и ученици 
 Чл. 43. (1) Ученикът има следните задължения: 
1. Да идва навреме на училище, съответно не по-късно от: 7:20 часа – I смяна; 13:20 часа – II 

смяна,  както и да бъде готов своевременно за започване на учебните занятия за всеки час; 
2. Да се явява с облекло и във вид, който съответства на положението му на ученик, на добрите 

нрави и на характера на дейността, в която участва; 
При провеждане на учебни занятия в училище и извън него не се допускат ученици, чието облекло 

или елементи от него демонстрират незачитане на училището, като институция. Изразява 
пренебрежително или обидно отношение, към традициите и авторитета на училището. Демонстрира 
принадлежност към определена религиозна, социална или етническа общност. 

Изразява отношение на принадлежност към общности, организирани върху принципи, 
непринадлежащи към образователната система: спортни отбори, професионални, социални, 
етнически, религиозни и др. – между, които са военни униформи или елементи от тях; спортни екипи 
или елементи от тях; облекло или елементи от него, съответстващо на хипи, фънк, грънч и други 
субкултурни общности, както и във всички случаи, в които е налице противоречие с настоящата 
точка от правилника.  

Забележка: примери за облекло и елементи от него, носенето на които не се допуска по време на 
учебни занятия и в сградата на училището: плажни сандали, джапанки, бански костюми или части 
от тях, потници, къси ¾, 7/8 и стил пънк панталони /скъсани, нарязани, на дупки, кръпки, безопасни 
игли, капси и други/, шапки, качулки, гугли, екстравагантни накити и прически, бради и мустаци, 
прекалено къси поли, открити части на тялото с еротично-предизвикателен характер, силен грим, 
дрехи с неприлични надписи. 



3. Явява се в училище със задължителното униформено облекло за гимназията.  
 

Елементи на униформеното облекло са: 
 

 От 01.05. до 31.10 /летен сезон/- тъмно сини  пола/панталон, синя спортна фланела. 

 От 01.11. до 01.05 /зимен сезон/- тъмно сини  пола/панталон, синя риза, тъмносиня 

вратовръзка и елек. 

 При провеждане на учебна и производствена практика в учебните кухни и заведения за 

хранене учениците да бъдат с работно облекло  /куртка, предна престилка, шапка, черен 

или тъмно син панталон и работни чехли, с ниско изрязани нокти на ръцете и без лак за 

нокти/. 

 При провеждане на учебна и производствена практика в кабинетите по сервиране и в 

заведенията за хранене учениците да бъдат с училищната униформа /тъмно сини  

пола/панталон, синя риза, тъмносиня вратовръзка, елек и черни обувки, с ниско изрязани 

нокти на ръцете и без лак за нокти. 

 

При неизпълнение на задълженията по Правилника за дейността на училището, родителите ще 

бъдат своевременно уведомявани за съдействие! 
ученППшпксп;кпое 

 
От ръководството на Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна 


