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ГЛАВА Х 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ В ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ, ИЗВЪН 

УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 58.  По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците 

могат организирано да посещават различни културни, спортни и научни институции, както и 

да участват в различни организирани прояви или изяви, които не са предмет на уреждане в   

наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, съобразно личните си предпочитания и 

възможности при спазване на следния  ред и начин за тяхното организиране:  

(1) За всяка мероприятие директорът на ПТГ: 

1. издава заповед за провеждане на формата, която задължително съдържа:  

а) начална и крайна дата на  мероприятието; 

б) начален, краен пункт и маршрут на пътуването;  

в) ръководния и педагогическия персонал, отговорни за провеждането на формата  и техните 

задължения;  

2. командирова служителите на ПТГ,  определени за провеждането на формата;  

3. организира и контролира:  

а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата или учениците за 

провеждане на формата;  

б) предоставянето на писмено информирано съгласие на родителите, настойниците или 

попечителите за участие на ученика в съответната форма; 

 4. организира и контролира провеждането на инструктаж на   учениците и на техните 

родители, настойници или попечители за безопасност и културно поведение; проведеният 

инструктаж се удостоверява с подписите на участниците в съответната форма  и на техните 

родители, настойници или попечители; 

 5. контролира предоставянето за всеки ученик на документ, издаден от личния (семейния)  

ЛЕКАР или друго медицинско лице за здравословно състояние;  

6. заверява с подпис и печат списък на децата или учениците с данни за трите имена, дата и 

година на раждане, група или клас;  

7. изисква данни за лиценза на превозвача, когато превозът на децата или учениците се 

организира с автобус; 

8. контролира застраховането на участниците във формите.  

(2) За всяка организирана проява, изява или мероприятие, които не са предмет на уреждане в 

наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, директорът на училището представя 

предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на началника на 

регионалното управление по образованието, която задължително съдържа и информираното 

съгласие на родителите/настойниците на учениците.  

(3) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7- дневен срок от 

представяне на информацията по ал. 2 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено 

становище от началника на РУО. 


