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Вътрешен правилник на началното училище 

Въведение 

 

Френският лицей Виктор Юго в София е училищна общност, която приема ученици от petite 

section de maternelle (първа група на детската градина) до terminale (12 клас). В своята дейност той се 

позовава на принципите, ценностите и програмите на френското светско училище (припомнени в 

Хартата за условията и принципите на функциониране на лицея: сайт www.vhugo.org). Чрез 

придобиването на знания, изграждането на способност за критически съждения, обогатяването на 

мисълта, изучаването на живота в общество и уважението към себеподобния Френският лицей Виктор 

Юго се стреми да постигне успех в учебния процес и качествено образование за всеки. 

 

Ето защо в учебното заведение трябва да царят вежливостта и другарският дух. Отношенията 

между възрастни и ученици трябва винаги да бъдат любезни; физическите или словесните нападки са 

строго забранени. Учениците трябва да се държат добре с целия персонал. 

 

Този правилник се отнася специално за учениците от детската градина и началното училище ; 

учениците се запознават с него чрез дейностите си в час и така всеки клас си създава свой собствен 

правилник, базиран на настоящия. 

 

 Целият персонал на училището има правото и задължението да се намесва при всеки случай на 

незачитане на правилника, особено по време на междукласните дейности и междучасията с цел 

предотвратяване на безредиците.   

От изключителна важност е толерантното отношение към различността, истинското богатството 

на една училищна общност : деца, говорещи различен език, с различна националност, цвят на кожата 

или в неравностойно положение. 

Откритото носене на религиозни символи е забранено. При по-деликатни случаи директорът на 

учебното заведение води разговор с ученика и семейството му. 

Изучаването на живота в общността включва и отговорно отношение към зелените площи, които 

красят училището, общите помещения и материалната им база, класните стаи, тоалетните, 

библиотеката, двора и т.н. Задължително е на всяко едно от тези места учениците да се държат добре и 

да не « рушат » заобикалящото ги пространство и материалната база. 
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Глава 1 : Посещаване, часове и график на  училището 

Чл.1 – L’école maternelle (Детска градина) 

Със записването на детето в l'école maternelle (детската градина)  родителите се задължават да го 

водят редовно на училище.  Това е от изключително значение за личностното развитие на детето, както 

и за подготовката му за началното училище.  

 Седмично разписание на часовете от понеделник до петък, както следва : 

Ден Влизане Излизане  

понеделник, вторник, 

четвъртък, петък 

08:30ч. 15:30ч. 

сряда 08:30ч. 12:00ч. 

Родителите или друг посочен човек придружават учениците от детската градина до класната стая, 

където се поемат от учителите. 

Вратите на детската градина се отварят в 8 :15 ч., но децата остават с родителите си до 8 :20 ч., 

когато влизат в класните стаи. Родителите са задължени да вземат детето (децата) си най-късно в 15:45ч.  

Чл. 2 – L’école élémentaire (Начално училище) 

Редовното посещаване на началното училище е задължително според законодателството.  

 Седмично разписание на часовете от понеделник до петък, както следва : 

Ден Влизане Излизане 

понеделник, вторник, 

четвъртък, петък 

08:30ч. 15:30ч. 

сряда 08:30ч. 12:00ч. 

□ Посрещането на учениците от началното училище е двора от 08 :00 ч.  Десет минути преди 

влизане в клас (08 :20 ч.) възпитателите предават учениците на учителите. В 08 :28 бие звънецът, децата 

започват да се подреждат, в 08:30ч. всички ученици са заедно и влизат в час. Оградата се затваря в 

момента, в който бие звънецът, а децата които закъсняват влизат в час само в присъствие на родителите. 

Чл. 3 – Училищен график 

Графикът на ваканциите е обсъден и гласуван в Училищния съвет, тъй като е общ за всички 

ученици. Продължителността на учебната година е в съответствие с директивите на френското 

Министерство на Образованието и на AEFE. Спазването на този график (публикуван на нашия сайт) е 

задължително, защото учебните програми и оценяването са планирани за цялата учебна година. 
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Чл. 4 – Отсъствия и закъснения 

Задължително е децата да пристигат навреме в училище и да бъдат взимани навреме. Дете, 

което не е потърсено, отива в занималнията. Тази услуга ще бъде фактурирана според условията, 

определени във финансовия правилник на училището. 

Отсъствията и/или закъсненията се записват и следят стриктно. Причината за всяко едно отсъствие 

трябва да бъде писмено представена на училището:  

 предварително, когато отсъствието е планирано ; 

 при завръщането на детето, когато отсъствието е непредвидено. При втория случай родителите са 

длъжни да информират по телефона, същия ден, секретариата. В случай на неоправдани и 

повтарящи се отсъствия и закъснения, без сериозна причина, следва задействането на процедура 

от три етапа : 

1. подителите са информирани за важността на редовното присъствие в училището и за обещането, 

което са доли в момента на записването, 

2. учителят (учителката) се свързва със семейството с цел установяване на причините, ако 

отсъствието превишава 4-те полудни, които месечно се полагат по закон, 

3. писмо относно задължителното посещаване на училището е изпротено до семействата, 

4. ако отсъствията/закъсненията продължат или се подновят, директорът на началното училище 

иска среща с родителите ; 

5. среща с общоучилищния директор е насрочена, ако положението не се подобри. 

Глава 2 : Образование и Живота в училище 

Чл. 5 – В école maternelle (детската градина) 

Детската градина играе изключително важна роля за социализацията на детето: трябва да се 

създадат максимално благоприятстващи развитието му условия. Ако за момент поведението на детето 

не отговаря на приетото, може да бъде изолирано за много кратко време, докато отново започне да се 

държи по приет за общността начин. В това време, детето не е оставено само. Честите срещи между 

родителите и педагогическия екип, могат да предатвратят тези ситуации. 

Чл 6 – В école élémentaire (началното училище) 

 Учителят (учителката) или педагогическият екип трябва да постигне с всеки ученик резултати, 

отговарящи на способностите му.  

В случай на незадоволителни резултати от работата на ученика, след изясняване на причините, 

учителят (учителката) или педагогическият екип решават какви мерки да бъдат предприети (разговор с  

родителите, допълнителни педагогически занимания -30 мин. Понеделник, вторник, четвъртък, петък по 

време на обедната почивка, индивидуална програма за постигане на по-добри резултати -PPRE).  
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Чл. 7 – Междучасия и училищен двор 

 

Училищният двор е също част от възпитателното пространство. Междучасията са времето за 

ходене до тоалетна. Учениците трябва да изхвърлят боклуците си в кошчета в двора. При нужда децата 

без колебание трябва да се объръщат към възпитателите.  

От съображения за сигурност се разрешават само много леки топки от пяна или пластмаса 

(кожените топки ще бъдат незабавно извзети).  

Децата могат да си предвидят следобедна закуска преди началото на клубовете. По време на 

междучасието в 10:00 те могат да консумират свеж плод. 

По изключение, се разрешава продажба на сладкиши в училището с цел набиране на средства 

за осъществяване на педагогически проект на даден клас.  

 

Чл. 8 – Училищен стол 

 

Тази услуга се предлага от външна кетъринг фирма. Записванията и плащанията се извършват 

директно при тях. Правилникът и контактите им са публикувани на сайта ни. 

 

Учениците, които не се хранят на стол, трябва да си носят обяда в кутия, надписана с името и 

класа. 

От хигиенни съображения забравените и ненадписани кутии се изхвърлят всеки петък. 

 

Чл. 9- Училищен транспорт 

 

Тази услуга се предлага от външна фирма. Записванията и плащанията се извършват директно 

при тях. Правилникът и контактите им са публикувани на сайта ни. 

 

Чл. 10- Мобилният телефон 

 

Носенето на мобилен телефон е разрешено, но се забранява използването му вътре в училище.  

Глава 3 – Здраве и безопасност 

Чл. 11 – Болно дете 

В случай, че детето трябва да приема лекарства в училище, семейството трябва да уведоми 

учителя (учителката) и медицинската сестра, която единствено има правото да дава лекарства в 

училище. Семействата трябва да внимават да не изпращат на училище болно (и) дете (деца). Ако детето 

е болно, веднага се оставя в лекарския кабинет, докато не дойдат родителите, информирани по 

телефона, да го приберат. В случай, че родителите са запознати с рисковете от заразяване на останалите 

деца, не трябва да изпращат детето си на училище през инкубационния период и трябва незабавно да 

предупредят дирекцията за вида на заболяването. 
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Чл. 12 – Дете, претърпяло инцидент 

В случай на инцидент, медицинската сестра предупреждава незабавно 

семейството и взима необходимите мерки според сериозността на случая, дори и викане на спешна 

помощ. Така че е важно всяко семейство да остави няколко телефонни номера за контакт 

(препоръчително на мобилни телефони), както и да информира своевременно за промяната им. 

Чл. 13 – Безопасност и материални щети 

□ Всякакви опасни предмети (джобни ножчета, ножове) са забранени 

□ За да се предотвратят кражбите, учениците не трябва да носят големи суми пари в училище, 

както и ценни предмети (бижута, видео игри, мобилни телефони, уокмени,…): училището не носи 

отговорност при кражба или загуба на тези предмети. Задължение на родителите и учителите е да следят 

дали детето си е прибрало всичко (дрехи, спортен екип, кутия за хранене). Всеки намерен предмет се 

слага в предвидена за това кутия. 

□ През междучасията учениците не могат да стоят сами в класните стаи без присъствието на 

учител (учителка) или възпитател (възпитателка), както и по коридорите или стълбището. 

□ Нанасянето на материални щети се санкционира, а от родителите на отговорния за случая 

ученик се изисква да бъде възстановено състоянието на предметите или сградата на училището.  

□ Всеки ученик трябва да зачита личното пространство на останалите ученици или на 

възрастните и да не ги снима или да прави клипчета без разрешението им. 

□ Учебниците, собственост на училището, трябва да са подвързани и да носят името на ученика.

  

При неспазване на настоящия правилник и особено, ако ученикът заплаши физическото и психическото 

здраве на другите ученици или на възрастните, ще му бъде направена забележка или ще му бъде 

наложено наказание, за което семейството ще бъде уведомено. Всяко наказание е с образователна цел. 

 

Глава 4 – Общуване между семейството и училището 

 Общуването е изключително важно, за да работи добре училището и да се следи развитието на 

всеки ученик. Диалогът между родителите и учителя (учителката) на детето  е определящ за процеса 

на обучение, с уточнението, че той трябва да е в духа на взаимно доверие. Също така трябва да се 

осъществява в удобно и за двете страни време.  

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 14 – Различни форми на общуване 
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□ Училищният съвет се събира три пъти в годината, за да обсъди всички 

теми, свързани с живота и заниманията в училище ; 

□ Родителски срещи, още в началото на новата учебна година 

□ Un cahier de liaison (тетрадката за връзката с родителите) и мейла да се преглеждат всеки ден. 

Освен настоящия правилник, в тях е записана информация относно отсъствия, закъснения, срещи, 

информация за работата в клас;  

□ Ако ученикът е в maternelle (детска градина) на родителите се предоставя два пъти в годината 

(средата и края) неговия livret d’évaluation (бележник). Ако ученикът е в  l’élémentaire (начално 

училище) : три пъти в годината (декември, март и юни). Родителите трябва да го разпишат и върнат в 

близките дни. 

□ Дирекцията и учителите са на разположение за среща с родителите; 

□Може да посетите сайта на училището на следния адрес: www.vhugo.org  

Article 15 – В заключение 

Всяка година при последния съвет на началното училище вътрешният правилник се актуализира и 

гласува. Настоящият правилник ще бъде раздаден на всички членове на училищната общност. Всеки 

трябва да е запознат с него. Дирекцията си запазва правото за взимане на решения при непредвидени в 

правилника случаи.  

 

 

Правилникът е публикуван на френски и на български език на сайта на училището 

www.vhugo.org. 

 

  

Запознат съм с правилника за вътрешния ред на училището и ще го спазвам. 

 

Име и фамилия на бащата :………………………………………………………………………………… 

Име и фамилия на майката :……………………………………………………………………………. 

 

Име и фамилия на ученика :……………………………………………………………………………… 

Клас :……………. 

 

  РОДИТЕЛИ                                                        УЧЕНИК    

София ___________________________________________________________ Дата: 
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