ВАЖНО!
Във връзка с чл.22(5) от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за резултатите от обучението на
учениците:
Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания поради
отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид
училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка .
Уведомяваме Ви, че съгласно Писмо на Министъра на образованието и науката
№9105/01.10.2019г., когато в рамките на един месец, ученик допусне повече от 5 (пет)
отсъствия по неуважителни причини, месечната помощ на родителя СЕ ПРЕКРАТЯВА В
РАМКИТЕ НА ЕДНА ГОДИНА.
Във връзка с горепосоченото, при отсъствие на сина Ви/дъщеря Ви от училище:
1.Незабавно уведомете класния ръководител за причините за отсъствието на сина Ви/дъщеря Ви
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2.Незабавно представете в училището документ за извиняване на отсъствията (медицинска
бележка, заявление за отсъствие на ученика по уважителни причини или др. документ).
3.Осигурете ежедневен контрол на присъствието на сина Ви/дъщеря Ви в училище и постоянна
връзка е класния ръководител.
4. При необходимост посетете незабавно гимназията с цел изясняване на непредвидени
обстоятелства и факти.
5. При невъзможност за осъществяване на контакт с Вас от страна на класния ръководител (липса
на телефонна връзка, имейл, няма Ви при посещение на адрес и др.) и непредставяне на
документ за извиняване на отсъствията на сина Ви/дъщеря Ви в срок до 1-во число на следващия
месец, класният ръководител ще определи отсъствията, като неуважителни за месеца и
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На вниманието на учениците и родителите!
Моля, запознайте се е изискванията за
отсъствията на учениците!
Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
1. по медицински причини, за което представя медицински документ, издаден съгласно
изискванията, до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ
лекар или от лекар в лечебно заведение;
2. поради наложително участие в друга дейност - при представяне на документ от спортния клуб,
в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти,
спектакли, изложби и други, и след писменопотвърждение от родителя/настойника, което може
да бъде изпратено и по електронна поща;
ВНИМАНИЕ! Тренировки, репетиции и тренировъчни лагери не са част от обективните причини
за допускане на отсъствия
1. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от
родителя до класния ръководител, което се подава предварително. При изключителни
обстоятелства, когато заявлението не може да бъде подадено предварително,родителят
уведомява класния ръководител по телефона или по електронна поща и подава заявлението
след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в
училище.
2. 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. Заявлението се подава не по-късно от 5 дни преди датата
на отсътвията в канцеларията на училището.
3. документите, удостоверяващи уважителните причини по чл.73, ал.4, т.1 и т.2 за допуснатите
отсъствия се представят в тридневен срок от връщането на ученика в училище за
ежеседмичното оформяне на дневника от класния ръководител.
(5) Когато документите за разрешаване или извиняване на отсъствия не се представени в срок,
отсъствията се считат за допуснати по неуважителни причини.
(6) 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.
(7) В края на всеки месец за допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини социалните служби
по местоживеене на ученика се информират автоматично от информационната система.
ВНИМАНИЕ ! Когато на ученик, за който е противопоказно физическо натоварване се
освобождава по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо
възпитание и спорт, той присъства в учебния час.
Когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да
напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на
представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване на времето
за ученика, определено за учебните часове.
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