СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - СМОЛЯН

ЗАПОВЕД
№ РД-07-125/19Л0.2018 г.

На основание чл. 259, ал. ; чл. 258, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно
образование и решение на педагогическия съвет, прието на 18.10.2018 година

УТВЪРЖДАВАМ:

Процедура за освобождаване на ученици по здравословни причини от изучаване
на предмет физическо възпитание и спорт.
Процедурата е приета на заседание на Педагогически съвет, поведен на
18.10.2018 година, протокол № 1.
Настоящата процедура има за цел да определи реда и отговорностите на
директор, класни ръководители, родители и ученици при освобождаване на ученици от
часовете по физическо възпитание и спорт.

Контрол по настоящата заповед възлагам на зам.-директори по учебната дейност
- г-жа Вакева и г-жа Коджебашева.

Настоящата заповед да се сведе до знанието всички класни ръководители,
учителите по ФВС и медицинското лице за сведение и изпълнение.
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ПРОЦЕДУРА

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИЧИНИ
ОТ ИЗУЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Настоящата процедура е приета на първо редовно заседание на
Педагогически съвет, проведен на 18.10.2018 г.
П ротикол№ 1/18.10.2018 г.
Утвърдена със Заповед № РД-07-125/19.10.2018 г.

о
г

I. ЦЕЛИ И ОБХВАТ
1.1. Настоящата процедурла 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.
1.2. Процедурата е разработена на основание чл. 258, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищно 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, обн. — ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г., издадена от
Министъра на образованието и науката, с цел спазване на законодателството и защита
правата на учениците и училището.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
2.1. Родителите подават до класния ръководител:
2.1.1. Заявление (Приложение № 1) за освобождаване по здравословни причини от
изучаване на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт‘‘.
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 експертизна 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 деловодството доклад (Приложение № 2)
заедно със 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, в която посочва срока
на освобождаване и определя мястото, където ученикът ще пребивава по време на
учебния час.
2.4. Класният ръководител получава заповедта и връчва копия на заинтересованите
лица.

2.5. Копие от заповедта на директора се връчва на:
2.5.1. Класния ръководител
2.5.2. Библиотекаря (когато ученикът ще уплътнява часовете в библиотеката);
2.5.3. Медицинското лице;
2.5.4. Родителите на ученика;
2.5.5. Учителя по ФВС/ЗП;
2.5.6. Учителя по часа за ОПСД;
2.6. Класният ръководител уведомява родителите и учителя, провеждащ учебния час по
ФВС за срока и условията на освобождаване на ученици.
2.7. При условие, че ученика не присъства в часа по физическо възпитание и спорт или
в часа за организиране и провеждане на спортни занимания, а присъства в библиотеката
или друго посочено място в заповедта на директора, класният ръководител отчита
отсъствията като извинени на база представения медицински документ за
освобождаване от изучаване на часовете по ФВС.
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. 6, чл. 23, ал. 10, ал. 11, чл. 28, ал. 2 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г., в сила от
20.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката.
2.9. Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за
ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако
продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния
задължителен брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението на учениците, обн. в ДВ, бр. 74 от
20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и
науката. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва
„освободен“.
2.10. Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт
за ученици, освободени по здравословни причини от изучуването му през двата учебни
срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва
„освободен“.
2.11. Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици,
освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е
срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

3. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПРИСЪСТВИЕ В ЧАСОВЕТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ.

3.1. Право да бъдат освободени от присъствие в часовете за организиране и провеждане
на спортни дейности имат само ученици освободени по здравословни причини от
изучяване на часовете по ФВС.
3.2. Родителят подава нотариално заверена декларация до класния ръководител, че носи
отговорност за опазване живота и здравето на ученика по време на часовете за
организиране и провеждане на спортни дейности.
3.3. Класният ръководител подава доклад до директора на училището, като прилага
копие от декларацията.
3.4. Срокът посочен в декларацията по т. 3.2. не може да бъде по-голям от срокът
посочен в заповедта на директора за освобождаване от изучаване на ФВС.
3.5. Класният ръководител е длъжен да съхранява нотариално заверената декларация от
родителя.
3.6. Класният ръководител получава заповедта и връчва копия на заинтересованите
лица.
3.7. Подаването на декларация по т. 3.2. не променя обстоятелствата в заповедта на
директора за освобождаване от изучаване на часовете по ФВС по т. 2.3. Заповедта на
директора се връчва на лицата, изброени в т. 2.5.
3.8. Учителят по ФВС отразява отсъствие на ученика за часовете за организиране и
провеждане на спортни дейности, а класният ръководител отчита отсъствията като
извинени на база представения медицински документ за освобождаване от изучаване на
часовете по ФВС.
Допълнителни разпоредби:
& 1. Настоящата процедура подлежи на промени на основание разпоредби в
нормативни актове към ЗПУО и други.
& 2. Настоящата процедура е неразделна част от Правилника за дейността на
училището и се публикува на сайта на училището.

Приложение № 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ГРАД СМОЛЯН
ЗАЯВЛЕНИЕ
О т ...............................................................................................
(трите имена на родителя/настойника)
Родител/настойник на:
(трите имена на ученика/ученичката)
Ученик/ученичка в .................... клас при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смолян,
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
За п ери од...............................................................................................................................................
(описва се от - до)
По време на учебните часове по ФВС от ЗП в учебния план да:
□

Присъства в часа по ФВС

□

Присъства в библиотеката
По време на учебните часове за организиране и провеждане на спортни дейности
да:
□ Присъства в часа по ОПСД от 13,50 до 15,20 часа
□ Не присъства в часа по ОПСД от 13,50 до 15,20 часа, поемам отговорност за
живота и здравето му в посоченото време.

□
Прилагам следните документи:
1..............................................................................................................
2.................................................................................................
...............................................................................................................

4 .....................................................................................................

Заявител:
(име, фамилия, подпис, дата)

Приложение № 2
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ГРАД СМОЛЯН

ДОКЛАД
О т .......................................................................................................................
класен ръководител н а .........................клас
Относно: Процедура за освобождаване по здравословни причини на ученици
От изучаване на предмета ФВС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Предлагам ученикът/ученичката........................................................................................
Да бъде освободен/освободена по здравословни причини от изучаване на предмета
физическо възпитание и спорт.
Прилагам следните документи:
□ Заявление от родителя
□ Медицински документи, съгласувани с медицинското лице в СУ „Св. св. Кирил
и Методий“ - Смолян;
□ Нотариално заверена декларация (при маявено желание от родителя
ученикът/ученичектата да не присъства в часовете за организиране и
провеждане на спортни дейности)
В срок от пед дни след датата на регистриране във входящия дневник на доклада се
ангажирам да получа заповед въз основа на подадените документи за освобождаване на
ученика/ученичката от изучаване на предмета ФВС.
Известно ми е, че е в задълженията ми да връча копия на заинтересованите лица.

Класен ръководител:.....................................
(подпис, дата)

