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УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 

На 28.11.2019 г. във връзка с писма от РУО – София-град в училище е осъществена 

проверка на тежестта на раниците на ученици, избрани на случаен принцип, от всеки клас в 

начален и в прогимназиален етап.  

В рамките на проверката са измерени ученически чанти на 14 (четиринадесет) ученици, 

като паралелките и учениците са избрани на случаен принцип.  

Направени са две измервания: на общото тегло на раниците и на учебните пособия, 

необходими за конкретния ден. 

Резултатите показват, че 80% от раниците на учениците са с тегло от 10 кг. до 13 кг.  

При измерване на учебните пособия се установи, че за начален етап тежестта им е от 3,5 кг. 

до 7  кг., а за прогимназиален етап – от 7 кг. до 10 кг. 

Проверката показва още, че 50% от вещите в раниците на учениците не са пряко свързани с 

учебния процес по седмичното разписание за съответния ден. Учениците от начален етап носят 

учебници и учебни помагала, необходими за цялата седмица, а не само за конкретния ден, част от 

учениците носят и играчки. Учениците от прогимназиален етап носят ненужни за деня учебници и 

учебни помагала.  

Налага се изводът, че е необходимо да се предприемат мерки за намаляване на тежестта на 

ученическите раници както от страна на училището, така и от страна на родителите, както следва: 

 

От училището: 

1. Учителите информират Вас родителите относно задължителните за ползване учебници и 

учебни помагала по всички предмети, като уточнят мястото за съхранение на учебниците и 

учебните помагала, които не са пряко необходими в учебния процес (ученически шкафчета, ако 

учебниците и учебните помагала ще се ползват в училище / у дома, ако учебниците и учебните 

помагала ще се използват за самоподготовка).  

2. Преминаване на електронно четими учебници по учебните предмети, по които е удачно 

и/или не се изисква пряка и самостоятелна работа с текстове, като технологии и 

предприемачество, изобразително изкуство, музика, час на класа. 

 3. Учителите по предмети ще оптимизират броя и формата на тетрадките, необходими в 

учебния процес.  

 4. Екипите за физическо възпитание и спорт на учениците от начален етап ще се съхраняват 

в ученическите шкафчета в училище.  

 5. Пособията за изобразително изкуство на учениците от начален етап ще се съхраняват в 

ученическите шкафчета в училище.  

  

От родителите: 

 Скъпи родители, в интерес на децата Ви е да упражнявате ежедневен контрол върху 

съдържанието на ученическите раници на децата си и да отстранявате вещи, които не са свързани 

с учебния процес. 

 

 

С грижа за здравето и доброто физическо състояние  

на Вашите деца и нашите ученици, 

 

Ръководството и екипа учители  

в 34. ОУ „Стою Шишков“ 


