
 

 

СУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр.Хаджидимово 

тел: 0879 400 555;  e-mail: vaptsarov_hdm@abv.bg 
 

Изх. № ……………/……..................... 

ДО 
Г-Н/Г-ЖА .................. 

ГР./С. .......................... 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Относно: Откриване на процедура по налагане на санкция „Преместване в друга паралелка на 

същото училище“, във връзка с извършено нарушение от ……………………………….………..., 

ученик в ……… клас за учебната 20…./ 20…. г.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО…………………………, 

 

Уведомявам Ви, че синът Ви/дъщеря Ви ……………………………………………..................... – 

ученик/ученичка в ……. клас до ………………. е допуснал следното нарушение: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................,което е неизпълнение на 

задълженията на ученика по чл. 8, ал. 2 от ЗПУО.  

Уведомявам Ви, че във връзка с допуснатото провинение се открива процедура по 

налагане на санкция „Преместване в друга паралелка на същото училище“, на сина Ви/дъщеря 

Ви ……………………………………………… – ученик/ученичка в ..... клас.  

Условията, при които можете да участвате в процедурата по налагане на санкцията 

са, както следва:  

 В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от родителя 

или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия 

лично, но със съгласието на родителя си. 

 Преди налагане на санкцията ученикът има право да бъде изслушан и/или писмено да обясни 

фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването се извършва от 

директора или от упълномощено от него лице, в присъствието на психолога/педагогическия 

съветник на училището. На изслушването присъства и социален работник. Родителят или 

определеното от него лице  (в случай на отсъствие на родителя за повече от един месец за 

срок повече от един месец, за което следва да е уведомен директорът на училището) има 

право да присъства на изслушването на ученика и да изразите мнение.  

 Допуска се по молба на непълнолетния ученик, съответно на родителя или от определеното 

от него лице, когато ученикът е малолетен и/или по предложение на класния ръководител 

изслушването на ученика да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически 

специалист от училището или на друго лице, на което ученикът има доверие. 

Изслушването на ученика ще се проведе на ………………………….. (дата, начален час) 

и ще бъдат проверени фактите и обстоятелствата, свързани с допуснатото нарушение. 

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 

ученик от страна на сина Ви/дъщеря Ви.  

 

 

ДИРЕКТОР: ................................................. 

                       /Вангелия Петрелийска/ 


