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ОТСЪСТВИЯ
Чл. 66. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.
(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а
закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие.
(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице
уважителна причина по чл. 67, ал. 1 и 2, класният ръководител е длъжен да уведоми за това
родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за
отстраняване на причините за отсъствието и да отбележи в дневника на класа в раздел
„Бележки“ проведеният разговор.
(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки
учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.
Чл. 67. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните
случаи:
 по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след
връщането си в училище, издаден от общо практикуващ лекар или от лекар в лечебно
заведение с потвърждение от родител/настойник;
 поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като
състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при
представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на
дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от
родителя/настойника;
 до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от
родителя до класния ръководител;
 до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на
училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се
описват причините за отсъствието.
(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 и т. 4 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е
невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл
и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
(3) Заявлението по ал. 1, т. 3 и т. 4 се входират в училище.
Чл. 68. Класният ръководител следи за спазване на регламентирания брой дни за
освобождаване от училище и информира директора за евентуалното им превишаване.
Чл. 69. Директорът на училището въз основа на заявлението по чл. 67, ал.1, т. 4 взема
решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.
Чл. 70. При подадена декларация от родител или настойник на ученик от група за
целодневна организация може да отсъства от часовете за организиран отдих и спорт и/или от
часовете за дейности по интереси на целодневната организация на учебния ден:
 до два учебни часа през деня;
 до два дни от седмицата.
Чл. 71. Освобождаването на ученици, за които е противопоказно участието в часовете по
физическо възпитание и спорт и в часовете по спортни дейности, се извършва според
„Процедура по освобождаване на ученици от часовете по ФВС“.
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