136. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
СОФИЯ – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ БУЛ.“ДИМИТЪР ПЕТКОВ“ №116
ТЕЛ. 821-70-53, 821-70-88. E-MAIL: L.KARAVELOV@DIR.BG

Изх. № .........../........................
УВЕДОМЛЕНИЕ
До Г-н/Г-жа ......................................................................................................................
Адрес: гр. София ул.,…………………………………. №,…. бл…., вх…., ап. ..............
Относно: Откриване на процедура по налагане на санкция, във връзка с извършено
нарушение от ....................................................................................................................,
ученик в .............. клас за уч. 20 ...../20 ..... г.
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО .......................................................,
Уведомявам Ви, че синът Ви (дъщеря Ви) ....................................................... – ученик
(ученичка) в ............ клас на 136 ОУ „Любен Каравелов“ е допуснал следното
нарушение………………………………………………………………………………….,
(описва се извършеното от ученика нарушение)
което е неизпълнение на задълженията на ученика по чл. .............., ал. .............., т.
.............., от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. .............., ал.
.............., т. .............. от Правилника за дейността на училището.
Уведомявам Ви, че във връзка с допуснатото провинение се открива процедура по
налагане на санкция ....................................................... на сина Ви (дъщеря Ви)
....................................................... – ученик (ученичка) в .............. клас.
Условията, при които можете да участвате в процедурата по налагане на санкцията са, както следва:
 при изслушване на малолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение; той представлява малолетния ученик в процедурата лично или
оправомощава за това друго лице;
 при изслушване на непълнолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение; той изразява съгласие за извършване лично от непълнолетния ученик
на всички действия във връзка с процедурата.
Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
Изслушването се извършва: от директора – при налагане на санкция „Забележка“ и санкция „Преместване в друга паралелка в същото училище; от Педагогическия съвет
– при налагане на санкции „Предупреждение за преместване в друго училище“; „Преместване в друго училище“; „Преместване от дневна форма в самостоятелна форма
на обучение“. В конкретния случай изслушването ще се проведе на ....................................................... (дата, начален час) и ще бъдат проверени фактите и
обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването ще бъде извършено в присъствието на психолога/педагогическия съветник в училището.
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 (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).
За налагането на предстоящата санкция (ако е по чл. 199, ал. 1, т. 3-5 от ЗПУО) ще бъде уведомена 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. Преди налагане на санкцията ще бъде взето мнението
на класния ръководител.
Разчитаме на Вашето ангажирано и отговорно отношение, както в процедурата по налагане на санкцията, така и за недопускане на бъдещо неизпълнение на
задълженията на ученик от страна на сина Ви/дъщеря Ви.

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ...........................................................
(име и фамилия, подпис)
ДИРЕКТОР: .................................................................
(име и фамилия, подпис, печат)

