ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на
часовете по ФВС в ПТГ „Д-р Никола Василиади“, конкретизира правата и
задълженията на учителите и на учениците съобразно Закона за предучилищното
и училищното образование.
(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание
при пълно зачитане и уважение на човешката личност.
§ 2. Правилникът е задължителен за учителите, учениците, ръководството и
родителите.
ГЛАВА ІІ. УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ
§ 3. Физкултурният комплекс на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ се състои от :
(1) Закрита спортна база:
- гимнастически салон;
- фитнес зала;
- тенис зала;
- малък фитнес салон;
(2) Открита спортна база:
- площадка за спортни игри: футбол, волейбол, хандбал, баскетбол;
- открита гимнастическа площадка;
- фитнес площадка;
- игрище за петанка;
§ 4.(1) Спортният екип (облекло и обувки) са задължителни за учениците при
участие в часовете по ФВС .
(2) Ученик без игрално облекло остава на разположение на учителя, който
може да му възложи дейности в полза на училището.
(3) При системно нарушаване на дисциплината в часовете и неносене на
игрално облекло ученикът се отстранява от час с отсъствие.
(4) Превенция в поведението на отстранения ученик веднага осъществяват
педагогическият съветник или заместник-директорът УД.
(5) Класният ръководител информира родителите.
§ 5. Освобождаване на ученици от участие в часовете по ФВС :
(1) За цяла учебна година- протокол от ЛКК, решение на Педагогическия
съвет и заповед на директора;
(2) За един срок –протокол от ЛКК, решение на Педагогическия съвет и
заповед на директора;
(3) Временно освобождаване поради заболяване - бележка от личен лекар.
(4) Освобождаване за един час – бележка от личен лекар или родител.
§ 6. (1) Дежурство в съблекални се осъществява както следва:
- освободен ученик;
- ученик без спортно облекло;
- ученик, дежурен за седмицата.

(2) Дежурните ученици в съблекалнята носят отговорност за опазване на
парите и вещите на учениците.
ГЛАВА ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ
§ 7. (1) Педагогическите специалисти имат следните права :
- да бъдат зачитани правата и достойнството им;
- да определят методите и средствата за провеждане на образователния
процес съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и
училищното образование;
- да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на
служебните си задължения;
§ 8. Педагогическите специалисти имат следните задължения :
- да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с
ДОС;
- да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния
процес и на други дейности, организирани в часа;
- да осигуряват помощ и пазене при играта по уреди от учениците;
- да се играе върху гимнастически постелки, които да намаляват удари
при евентуални отскоци и падания;
- да следят за реда и последователността при изпълнение на упражнения,
които са свързани с повишена динамика, равновесие и статични напрежения, криещи
опасност от падания и сблъсквания;
- да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на
служебните си задължения;
- да участват в комисия, назначена със заповед на директора, за оглед и
оценка състоянитето и безопасността на уредите в закритата и откритата спортна база;
- при установяване на нередности в безопастността на съоръженията
докладват на директора, който взема необходимите мерки за отстраняването им;
- да инструктират учениците за тяхното безопасно поведение в часовете
по ФВС във физкултурния комплекс. Инструктажът да се провежда два пъти – първите
часове на първия и на втория учебен срок срещу подпис на ученика и учителя;
- да не ползват мобилен телефон по време на учебен час;
- да провеждат часовете по ФВС и други спортни дейности в спортно
облекло и обувки;
- да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху
учениците и да не накърняват личното им достойнство;
- да докладват незабавно на ръководството на училището при
инциденти, свързани с учениците.
- да подпомагат родителите, които срещат затруднения при
възпитанието на децата си;
ГЛАВА ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
§ 9. Учениците имат следните права :
- да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна
среда;
- да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
- да избират предпочитан вид спорт, който ще практикуват в третия
допълнителен час;

- да ползват безвъзмездно спортната база на училището по установен
ред;
§ 10. Учениците са длъжни :
- да присъстват и участват в учебните часове и спортни занимания,
задължително със спортно облекло;
- цвичките са задължителни за гимнастическия салон и фитнес залата,
в тенис залата се влиза само с чисти обувки;
- да зачитат правата и достойнството на другите, както и да не прилагат
физическо и психическо насилие;
- да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното
протичане на учебните часове;
- да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;
- да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в
добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и
противопожарни норми;
- да пазят училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия
й район; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват
повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния
протокол, изготвен от счетоводителя, домакина и класения ръководител; за умишлено
увреждане на МТБ на ученика се налага и санкция.
§ 11.На учениците се забранява:
- дъвченето на дъвка, носенето на часовници, гривни и други накити;
- ритането на волейболните, баскетболните и хандбалните топки;
- използването на спортните уреди и съоръжение без присъствието и
разрешението на преподавател;
- качването по баскетболните конструкции, волейболните кошове и по
вратите на хандбалното игрище;
- влизането в салоните на ученици, които нямат редовен час и без
присъствието на учител.
§ 12. При неспазване на клаузите, разписани в настоящия Правилник, вината и
последиците от получените травми и контузии са на учениците.
ГЛАВА V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът за провеждането на часовете по физическо възпитание и спорт
във физкултурния комплекс на училището се приема в началото на всяка учебна година
на Педагогически съвет.
§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от Педагогическия
съвет и се довежда до знанието на учениците през първия час на класа и на родителите
на първата родителска среща.
§ 3. Копия от правилника се съхраняват в учителската стая и в библиотеката.
§ 4. Правилникът се публикува на сайта на гимназията.
§ 5. Неуредените с този Правилник въпроси за провеждането на часовете по
физическо възпитание и спорт във физкултурния комплекс на училището се решават
съгласно ЗПУО и ПД на ПТГ.

