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Глава І. Общи положения
чт І (ЦНастоящият правилник опредепя устройството н дейността.
оргдннзаънняш и реда на 31 гг .Гвсга Гогьпя" н шннетстние с чт зв. т:
І. т 1 от ЗП) (Ј
(їгПравн ІНЛКЪІ муеж* и ошшккснняка н процеси нд об) чепне и възпитани:
при пълно знчи Іанс п движение на личността на ученика. учителя.
сцжптеля. родителя
Чл 2 Прзвнлникът е залължнгслеък за Директора. :ви директора,
учичелнте. дчснинтттс н стьжнгечикс н 33 пг ..Света Гпфия' , като н ти
тен-ни др) ги пшд. кото работят „и уныиІцсІн нти са на теришргпята на

ут шщсто Той се предишния на охртннњтиитн фирма на Пшназияга с

имел корекхна н сфскшвхха съвместна дейност н сиг, рна ряилншна среда.

Глава п. Устройство и Дейност
Чл 3 33. ЕГ ..Света София" е профилирана гимиитии с интщнивно
н и чакане нм -нмн сити. с прнсн с ш.: основно обрмннанис.
ьккннртттт зпвьрцшдъясккж на Јшы

т

ихшдшъычкъ: ешплМн х иж н хІ
*хм к-щы н среди.. образователна сшпин сЈсЈ тавършен 1: и шс и дспешно
попожспъп дзи.
>Ц3и за Прндобъаване на средно образование сс полагат от ученици,
Јспешно їыньрнки ш т: мас.
»цзнсонрнтцинитн Іпссссин. хш сини ннцст септсхІврІІ:

»и ши нште работи са анонимни
чт 4
к 1

Ј 31. .Г е общинско училшцс, торндическо лице със собствен
крыт. шчат н печат на дьржщтния герб
Ш (їнлнчглл общини. чрез район Илинден”. ттрщоставя патерици-тата
база ннупыншеш ш ползване. сптпдшнсвтъжкс. рмнпрслыдане и мхравлепие
ч 5 33 н фмІыпюІ-Іира п шоиняы нн ,хедегнрлн бюджет. ФигІаІ-Ісирасе
от средина но бкнистн. раїнрсдслснн ни фпрщцха. дтвърдена от сос и от



предмети не с прешег н.: 'рс' 'шанс в :наредбата по чл. 79. ал. 5 от Законаза т) ризма. Механизмът на Іюсспцснието а регламентиран в чл. 15. ал. 2 4ог Наредба 10 за органишция на дейностите в училищното облазование.обн ЧЕ, бр 73 от 16 09,301!) г.

тава хш. Прехош п .акаю-..лслнн рипшрелбии

Учнциицлсият ІІранилгІнк се амдашшра :няма Іодинп и при прочяна впормагивната уредба пре: годината в Глава хп -дапълнительшразпоредби

Всички учители. слу' нтелн и ученици на 33. вг .Света София" се:ади/кант да спазват раапоредбите „а Правилника за дейноста нагимназията.
4. Този :Іранишсик е приет от Пгдагогичесция съвет на училищен спротоколм М |О09.202Іг.
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