
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО НИКИФОРОВ” – ГР. ЛОВЕЧ 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА 

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИЧИНИ 

ОТ ИЗУЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ОТ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Настоящата процедура е приета на заседание на ПС,  проведено на 25.09.2018 г., 

Утвърдена със Заповед N°  

 

1.ЦЕЛИ И ОБХВАТ 

1.1. Настоящата процедура има за цел да определи реда и отговорностите на директор, класни 

ръководители, учители по ФВС, родители и ученици при освобождаване на ученици по здравословни 

причини от изучаване на предмета физическо възпитание и спорт и от участие в учебните часове по 

спортни дейности. 

1.2. Процедурата е разработена на основание чл. 258. ал. 1 от Закона на предучилищното и 

училищното образование, чл. 22, ал. 6., чл. 23, ал. 10, ал. 11, чл. 28, ал. 2, от НАРЕДБА № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, с цел спазване на 

законодателството и защита правата на учениците и училището. 

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

2.1. Родителите подават до директора (чрез класния ръководител): 

2. 1.1. Заявление (Приложение №1) за освобождаване по здравословни причини от изучаване на 

учебния предмет Физическо възпитание и спорт и/или за освобождаване по здравословни причини от 

участие в учебните часове по спортни дейности. 

2. 1.2. Медицински документ 

- медицинско удостоверение от личния или лекуващия лекар за краткотрайно недопускане на 

упражняване на спортна дейност 

- протокол от Лекарска консултативна комисия /ЛКК/ 

- протокол от Трудова експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ с експертиза на степента на 

намалена възможност за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст. 

2.1.3. Класният ръководител приема попълнените от родителя документи и ги съгласува с 

медицинското лице в училище. Копие от постъпилите документи се прилагат към личната здравно-

профилактична карта на ученика. 

2.2. Класният ръководител регистрира в канцеларията на училището заявлението от родителите и 

придружаващите го медицински документи. 

2.3. Директорът разглежда постъпилите документи и в срок до пет дни издава заповед за 

освобождаване на ученика от изучаване на учебен час по ФВС и/или за освобождаване от участие в 



учебните часове по спортни дейности, в която посочва срока на освобождаване и определя  мястото, 

където ученикът ще пребивава по време на учебния час. 

2.4. Със  заповедта на директора се запознават (срещу подпис): 

2.4.1     Класният  ръководител 

2.4.2. Медицинското лице 

2.4.3. Родителите на ученика 

2.4.4. Учителят по ФВС 

2.4.5. Учителят в часа СД 

2.6. При условие, че ученикът не присъства в часа по физическо възпитание и спорт или в часа за 

спортни дейности, класният ръководител отчита отсъствията на ученика като отсъствия по 

уважителни причини на база представения медицински документ за освобождаване от часовете по 

ФВС и/или УЧСД. 

2.8. За ученици, освободени по здравословни причини от изучаване на учебен предмет Физическо 

възпитание и спорт, класният ръководител прилага разпоредбите на чл. 22, ал. 7., чл. 23, ал. 10., чл. 

28, ал. 2, от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

Допълнителни разпоредби: 

§ 1. Настоящата процедура подлежи на промени на основание разпоредби в нормативни актове към 

ЗПУО и други. 

§ 1. Настоящата процедура е неразделна част от Правилника за дейността на училището и се 

публикува на сайта на училището. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“ 

ГР. ЛОВЕЧ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/трите имена на родителя/'настойника/ 

 

 

родител /настойник/ на……………………………………………………………………………………………………………………. 
/трите имена на ученика/ученичката/ 

 

ученик/ ученичка в ................... клас при ОУ „Христо Никифоров” - гр. Ловеч, учебна 

   20....../20……година 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Заявявам желанието си детето ми да бъде освободено по здравословни причини от изучаване на 

учебния предмет физическо възпитание и спорт и/или от участие в часа за спортни дейности 

 

         за период ..........................................................................................................................................  
/описва се от - до/ 

 

Прилагам следните документи: 

1 ......................................................  

2 ............................................................  

3 ............................................   

 

  

Дата: …………….                                                Заявител:……………………………………………… 

                                                                                                /име, фамилия, подпис /



 


