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ПРОЦЕдУРА~ЙЗВИНЯВАИЕ ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
(1) На основание чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и ал.2 от Наредба за приобщаващото 

образование, учениците могат да бъдат освобождавани, както следва: Ученикът 
може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

1. по медицински причини - след тtредставяне на медицински документ, издаден 
от лекаг в лсчебно заве,з,ение за лървична или специг.лизиl►аня сдицинска 
помощ. тiентър за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно 
заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнёзята, обективния 
статус от извършения преглец, резултатите от извършените изследвания и 
поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след 
потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага 
грижи за детето, с писмо, по имейл ши в телефонен разговор; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование - 
при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от 
организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 
спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя па 
детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в 
телефонен разговор; 

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 
въз оснqва па мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето 
или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, 
налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в слvчай че молбата не може 

• да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, прецставителят на детето 
или лицето, тсоето полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен 
разговор класния ръководител и подана молбата след направеното отсъствие, но 
не по-късно от 3 учебни днгt след връщането на ученика в училище; 

4. до 7 учебни цгти ведна учебна година с разрешение на директора на училището 
въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето 
или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините 
за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет. 

2(2) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага 
грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един 
месец, той уведомява п-исмено дт3ректора на училишето, като посочва лице, което 
ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, 
свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от 
учиJтището ши промяната на формата на обучение. Дните по т.3 и т.4 се полагат 
еднократно за еднд учебна година. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(б) 



(7) Чл. 53. (1) Когато ученикьт отсъства от училище един учебен ден и отсъстви 
не е гс някоя от уважителните причини, огтредеfiени в чл. 54, класния 
ръкон~цител е длъж~н да•уведоми родителя, представителя на детето или лицето, 
косто полага грил:м за цетето, с писмо, пс> имс~л илп в гслефоlfеn разгогsор и да 
обсъди е него възмолиноетите за oтrrpaitяiзaoe на нричиіiите за отсъствията. 

ПFА1гSИЛА ЗА ИЗВИНЯВАНЕ ОТСЪСТВЙЯ'ГА НА УуЕНИЦИТЕ 

I. Извиняване на отсъствията по здравословни причини: 1. Ilpи домашен режим 
на лечение: 1.1. При заболяване ученикът получава от личния лекар медицинска 
бележка. 1.2. Родителят/настойникът същия ден уведомява класния ръководител 
по телефона, по електронна поща или чрез SMS за време го на отсъствието. 1.3. В 
първия работен ден, следващ издаването на медицинската бележка, 
родителят/настойникът предава на класния ръководител медицинската бележка, 
подписана от родителя и от медицинската сестра в училище. Медицинската 

` бележка следва да съответства на изискванията на МОН, МЗ и РЗИ - добрич: 
подписана и подпечатана с печата на лекаря, извършил претледа на ученика, като 
дните, за които е опрецелена необходимостта от отсъствие от училище не може 
да предхождат цатата на извършване на прегледа и датата на амбулаторния номер. 
1.4. При неспазване на точка 1.3. класният ръководител се свързва с 
родит~ля/настойника за уточняване на времето на предаване на изискуемите 
документи. 1.5. След представяне на документите класният ръководител извинява 
отсъствията на ученика за периода, посочен в медицинската бележка. 2. При 
болничен режим на лечение: 2.1. Когато ученикът постъпи в болницв за лечение, 
родителят/настойникът същия ден уведомява класния ръководител по телефона, 
но електронна поща или чрез SMS. 2.2. В първия работеп ден след излисване на 
ученика от болничното заведение прецставя необходимите цокументи на класния 
ръководител. 2.3. След представяне на цокументите класният ръководител 
извинява отсъствията на ученика за посочения период. 3. Когато ученик 
почувства неразположение по време на учебни занягин: 3.1. Преглежда се от 
медицинската сестра в училище, която издава бележка с изходящ номер, дата и 
час, вписани. предполагаема диагноза, дадени медикаменти и препоръки, подпис 
и печат. 3 3.2. В случай, че ученика е е препоръка за преглед от медицински 
специалист и се налага да отиде преди да е приключил учебният ден, 
медицинската сестра задължително уведомява родителя, който поема 
отговорността за взимане на детето от училище и информира класния 
ръководител. 3.3. Медицинската сестра и учителите са длъжни да съдействат при 
оказване на първа и спешна медицинска помощ на ученик. 3.4. Ученик, който е 
болен, нама право да идва на училище преди да изтече периода предписан за 
лечение! Класният ръководител е длъжен да не приема болен ученик в училище, 
на който е издаден медицински документ за отсъствие по медицински причини. 
3.5. Класният~ъкеводител извинява отсъствията за часовете, когато в издадената 
от медицинската сестра в училище бележка е вписана тірепоръка за преглед от 
медицински специалист. 

(10) IL Извиняване на отсъствията до 3 уіiебни дни в едіiа yчeбiia година с ра•3решение 
на директора на училището въз основа на могивирантт писмено 3аявление от 
родителя: 1. Родителят попълва заявление до директора на бланка - обраsец за 
освобождаване от учебни занятия до 3 учебни дни, която се предоставя 
ръководството. 2. Родителят/настойникът или ученикът представя заявлението на 
класния ръководител не по-късно от деня, предхождащ отсъствието. В случай, че 
заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, 
уведомява по имейл ти в телефонен разговор класния ръководител и подава 



заявлението след напраненото отсъствие, но не цо-късно от 3 учебни дни след 
връщането па ученика в училище; 3. Класният ръководитезг попълва заявлението 
и предава документите в деловоцството за входиране. 4. Директорът дава /не дава/ 
разрешение за отсъствието на ученика. При съгласие, директорът издава заповед 
за освобождаване на ученика 5. На основание издадената заповед от директора на 
училището, класният ръководител извинява отсъствията на ученика. 4 

(11) II1. Извиняване на отсъствията ,цо 7 учебни дни в една учебна годпига с разрешение 
на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя: 
]. Родителят попълва заявление до директора. на бланка - образец за 
освобождаване от учебни занятия до 7 учебни дни и я предава на класния 
ръководител в седемдневен срок преди датата на отсъствието. 2. Директорът 
насрочва заседание на Педагогическия съвет за разглеждане на заявленията и 
вземане на решение. З. Директ:орът издава заповед въз основа решението на 
Педагогическия съвет и цава/не дава разрешение за отсъствието на ученика. 4. 
Класният ръководител запознава родителя/настойника с решението на ПС и 
заповедта на директора и извинява /не извинява/ отсъствията на ученика. 

(12) IV. При неспазване на изискванията за извиняване на отсъствията същите се 
считат за неизвинени и като такива се подават в информационната с.истема на 
МОН. Пргл допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини директора на 
училището е длъжен да уведоми и Дирекция "Социсално подпомагане" за налагане 
на саикции 

(13) . V. Задължения на родителя 1. длъжен е да информира по телефона още същия 
ден или по-ряию, но не по-к ьсно от деня на настъпване на събитието, по;?ади което 
иска освобождаване на ученика. ?.. При необходимост към заявлението се 
пrилагат съггьтстващи докумс;нти. локазващи необходимnстта от отсъствие на 
ученика. 

(14) VI. Залъrгжения на класния ръководител 1. Следи за кпректносrга на 
предоставените медицински бележки и заверяването им от медиL7инската сестра в 
у=ггглиLие. 2. Следи за правилното попълване и за коректностт•а на издадената сл. 
бележка ат клуб, съетезание и др. Същата трябва да съдържа изхол,qщ номер, 
подпис и мокър печат. 3. Предава заявление от родителя за входиране. 4. Класният 
ръководит~л е длъжен да получи от директора заповед, разрешаваща оrсъствията 
в деня след входиране на заявлението. 5. На основание заповецта на цнректора 
класният ръководител извиняна отсъствията. б. Uбобицава отсъствията на 
учениците за всяка учебна седмi•гца в електронния дневник на класа не rго-късно 
от указаните с~окове за ггредаване на цокументите за извиняване на отrьствията. 
7,. В; края.на всеки месец изготвя справка за месечните отсъствия на учениците в 
класа, коя го входира не по-късно от послепния работен ден на текvшит, месец с 
цел спазване на сро,а за подаване на информация за отсъствията на учениците в 
училиvzе до ЕiЕИСПУ0 в MUH. 8. Г1ри допуснати над 5 отсьствия по 
неуважителни причини от ученик. класният ръководител е длъжен да подаде тази 
информацiгя на училищнито рьководството не по- късно от послецния работен 

' ден на гекуstия месец с це:г спазване на срока за изпращане на уведомително 
писмо до дирекцгия "('о:tигигно ггодпомагане". (:ласният ръководител изпраща и 
авед<імiително пгiсмг_° Дo р,однтс_гя/гiтгстой♦нгка з;г огкриване на прец.дура по 
ни;лагане на crtrкция. 9. Съхр~:.нява прецоставс;ните ;аокумснти и ксэпията от 
заповедите на директора за извиняване на отсъствията и ири поискване от 
дире_tтстр, :тредс'z авител на 1'У() или МОН ги представя за г,ровејэкG. 




