Профилирана езико ва гимназия “Ек зарх Йосиф I” Ловеч
ИЗХ. № ……… / ……………….
ДО
Г-Н /Г-ЖА/ ...................................................
гр. /с. ...................................................
ул., бл., вх., ап. ...................................................
................................................................................
УВЕДОМЛЕНИЕ
Относно: Откриване на процедура по налагане на санкция, във връзка с извършено нарушение от
........................................................................................, ученик в ...................... клас за уч. 2018/2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО/ .................................................,
Уведомявам Ви , че синът Ви/дъщеря Ви .......................................................... – ученик
/ученичка/ в ...................... клас до ...................... /дата/ е допуснал следното нарушение:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................,
/описва се извършеното от ученика нарушение/

което е неизпълнение на задълженията на ученика по чл. 172, ал 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 49, ал1 от Правилника за дейността на училището.
Уведомявам Ви, че във връзка с допуснатото провинение се открива процедура по налагане
на санкция

„Предупреждение за преместване в друго училище“ на сина Ви/дъщеря Ви

.......................................................................................................................................... – ученик/ученичка/
в .......... клас.
Правата Ви в процедурата по налагане на санкцията са, както следва:


В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си
или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия
лично, но със съгласието на родителя си.



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 педагогическия съвет – при налагане на санкции „Предупреждение за
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преместване в друго училище“ или „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. При Ваше желание то ще бъде извършено в присъствието на педагогическия
съветник в училището. Като родител имате право да присъствате на изслушването и да
изразите мнение.


За налагането на предстоящата санкция 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, както и за недопускане бъдещо неизпълнение на задълженията на ученикa от страна на
сина Ви /дъщеря Ви.
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:.............................................
/име и фамилия, подпис/
ДИРЕКТОР: .........................................................
Радослав Хитов

Долуподписаният..................................................................................................................
родител/настойник на ........................................................................................................
съм запознат/а с извършеното от сина/дъщеря ми дисциплинарно нарушение и
процедурата за налагане на санкции.

Дата:
Подпис: ....................
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ВХ. № ............. /...........
ДО Г-Н ХИТОВ
ДИРЕКТОР
НА ПЕГ“Екзарх Йосиф I”
гр.Ловеч
МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От..........................................................................................................................................
– класен ръководител на...................... клас
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че........................................................................................................
– ученик от ...............клас за уч. 2018/2019 г. е допуснал нарушение на чл.172, ал.1 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл.49, ал.1 от Правилника за
дейността на училището, изразяващо се в
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
/вписва се провинението/

Предлагам за извършеното провинение на ученика /ученичката/ да бъде
наложена санкция по чл. 199, ал.1, т. 3 от Закона за предучилищното образование и чл.
67, ал.3 от Правилника за дейността на училището – „Предупреждение за преместване в
друго училище “ за срок до края на учебната 2018/2019 година.
До момента са предприети следните мерки:
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. .

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ..............................
/име и фамилия, подпис/
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Изх. № …… / ……………….
ДО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
Гр./с. ........................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че е открита процедура по налагане на санкция/мярка
„Предупреждение за преместване в друго училище“ на ученика/ученичката
............................................................................................................................ от ........... клас
за..................................................................................................................................................
/вписва се провинението на ученика/, което е неизпълнение на задълженията на ученика по чл. 172,
ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.49, ал.1 от
Правилника за дейността на училището.
Заседанието на Педагогическия съвет, на което ще бъде изслушан ученикът и ще
бъдат обсъждани фактите и обстоятелствата, свързани с извършеното нарушение, ще се
проведе на ................................., от ................................. часа. Представител на дирекция
„Социално подпомагане“ може да присъства на изслушването с оглед защита на
правата и на интересите на ученика.
До момента училището е предприело следните мерки :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
/вписват се всички дейности, които са предприети за въздейтвие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на
проблемното поведение – проведени разговори с ученика, работа с класа, № и дата на писмо до родителя/настойника/, проведени
разговори с родителя /настойника/ и др.

Родителите /настойниците/ на ................................................................................................. са
уведомени с писмо с изх. № .........../............................ за откриването на процедура по
налагане на сакция на сина им/дъщеря им.
В случай, че желаете предварително да се свържете с училището, можете да го
направите на тел. 068604236 или на адрес: ул. Шишман 7, гр. Ловеч

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:..............................................................Подпис..................
ДИРЕКТОР: .........................................
Радослав Хитов
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