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Отсъствия на ученици 
Настоящият документ съдържа цялата информация за ученическите отсъствия и се базира на 

вътрешноучилищната документация на ЧСУ „Проф. Николай Райнов“ и съществуващата в 

държавата нормативна база. 

Основните твърдения са оформени като заглавия, последвани от конкретните текстове и 

източника им. 

ЗАЩО ДА ИЗБЯГВАМЕ ДА ОТСЪСТВАМЕ: ВАЛДОРФСКА СПЕЦИФИКА 

Във валдорфското училище в по-голяма степен са застъпени практически, социални и 

преживелищни методи за обучение в група. Използват се по-специфични учебни помагала. Ето 

защо, в сравнение с обучението в държавни и общински училища, „наваксване“ се реализира 

по-трудно или е невъзможно. Затова в по-голяма степен трябва да се избягват отсъствията, 

независимо от причините за тях. 

УЧЕНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА НЕ ОТСЪСТВА ОТ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ БЕЗ 

УВАЖИТЕЛНА ПРИЧИНА 

(Правилник за устройството и дейността на училището, чл. 53, т. 9) 

РОДИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ОСИГУРИ РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА 

УЧЕНИКА, А КОГАТО ТОЙ ОТСЪСТВА – СВОЕВРЕМЕННО ДА УВЕДОМЯВА 

КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

(Правилник за устройството и дейността на училището, чл. 66, ал.1 т. 2) 

ОТСЪСТВИЯТА СЕ ОТБЕЛЯЗВАТ ЕЖЕДНЕВНО В ЕЛЕКТРОННИЯ 

ДНЕВНИК 

Броят на извинените и на неизвинените отсъствията на всеки ученик се отбелязва ежедневно в 

дневника и веднъж път месечно всички отсъствия се отчитат пред МОН чрез НЕИСПУО.  

(Правилник за устройството и дейността на училището, чл. 63, ал. 3) 

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. 

(Наредба за приобщаващото образование, чл. 61, ал. 4) 
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ЗАКЪСНЕНИЕ (ПОЛОВИН ОТСЪСТВИЕ): ДО 20 МИНУТИ ОТ ЧАСА. 

ОТСЪСТВИЕ: НАД 20 МИНУТИ ОТ ЧАСА 

Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 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. 

(Наредба за приобщаващото образование, чл. 61, ал. 1, 2) 

УСВОЯВАНЕТО НА ПРОПУСНАТИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ ОТСЪСТВИЯ Е 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА УЧЕНИКА 

За времето на отсъствие по болест или други уважителни причини, задължение на ученика е да 

усвои пропуснатото чрез материал, осигурен от учителя. По негова преценка ученикът може да 

получи допълнителна помощ в часовете за консултации. 

(Правила за вътрешния ред - Ученици, т. 6) 

УВАЖАВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ ПОРАДИ БОЛЕСТ ИЛИ УЧАСТИЕ В 

СПОРТНО СЪБИТИЕ  

В зависимост от причината за отсъстивето, в деня, когато ученикът идва на училище, представя 

някой от следните документи: 

- медицинскии документ; 

- документ от спортен клуб, в който членува, заверен от родител и директора. 

(Правилник за устройството и дейността на училището, чл. 53, т. 8; чл. 63, ал. 1, т. 1 и ал. 2) 

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 общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно 

заведение и включващ номер на амбулаторен лист; 

- 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; 

(Наредба за приобщаващото образование, чл. 62, ал. 1, т. 1 и 2) 

УВАЖАВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ ПО СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ – ОБЩО 10 

УЧЕБНИ ДНИ ЗА ГОДИНАТА 

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 
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До 3 (три) дни в една учебна година: с уведомление от родител, представено в деня, когато 

ученикът идва на училище след отсъствието си. 

До 7 (седем) дни в една учебна година: с разрешение от директора по молба на родител  

(Правилник за устройството и дейността на училището, чл. 63, ал. 1, т. 2,3 и ал. 2) 

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от 

родителя до класния ръководител; Заявлението 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. 

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. В случай че заявлението не може да се подаде преди 

отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен 

разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в 

училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали 

отсъствията на ученика са по уважителни причини. 

 (Наредба за приобщаващото образование, чл. 62, ал. 1, т. 3, 4, ал. 2 и ал. 3) 

ОСВОБОЖАВАНЕ ОТ ЧАСОВЕТЕ ПО СПОРТ 

Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само със заповед 

на директора въз основа на подадено заявление от родител с приложен документ от 

лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Ученикът уплътнява свободните часове 

с определена програма по предложение на учителя по физическо възпитание и спорт, която не 

застрашава здравословното му състояние. При неприсъствие на ученика в дневника се 

регистрира неизвинено отсъствие. 

(Правилник за устройството и дейността на училището, чл. 63, ал. 4) 

Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния 

предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и 

присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от 

обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински 

документ. 

Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик 

в случаите по ал. 5, за когото е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в 

учебния час. 

В случаите по ал. 5, 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 за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава 

на родителя на ученика. 
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(Наредба за приобщаващото образование, чл. 62, ал. 5-7) 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УВЕДОМЯВАНЕ НА РОДИТЕЛЯ 

Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна 

причина, 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. 

(Наредба за приобщаващото образование, чл. 61, ал. 3) 

КОГАТО ОТСЪСТВИЯТА ПО ДАДЕН ПРЕДМЕТ НАДВИШАТ 25% ОТ 

ОБЩИЯ БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ПРЕДМЕТА, СЕ ПОЛАГА ИНДИВИДУАЛЕН 

ИЗПИТ И/ИЛИ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА НАНАСЯНЕ НА СРОЧНА 

ОЦЕНКА 

Ако ученик пропусне 25% от часовете по даден предмет, независимо дали по уважителни или 

по неуважителни причини, той държи индивидуален изпит по съответния предмет в края на 

годината. 

За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или 

годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по 

предложение на Педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване на 

знанията и уменията за учебния срок или за учебната година. 

(Правилник за устройството и дейността на училището, чл. 63, ал. 3, 5) 

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. С 

решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка може да се удължи, 

но с не повече от един месец, за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания по 

предмета и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, 

удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в 

съответния вид подготовка. 

(Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 

Чл. 22, ал. 5, 12 и Чл. 37., ал. 1, т. 1) 

САНКЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ БРОЯ ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ 

ПРИЧИНИ  

При 5 отсъствия без уважителни причини в рамките на един месец се спират семейните 

месечни помощи за деца 
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(Закон за предучилищното и училищното образование - § 38 от Преходни и заключителни 

разпоредби и Закон за семейни помощи за деца - чл. 1а ал. 4, изискващи предоставяне по 

служебен път на информация за отсъствията на децата и учениците от Министерството на 

образованието и науката към Агенцията за социално подпомагане) 

1. за допуснати до 3 (три) неизвинени отсъствия – уведомяване на родителите и Директора на 

училището; 

2. за допуснати от 4 (четири) до 14 (четиринадесет) неизвинени отсъствия – среща с 

родителите и задължаване на ученика и родителите му да изпълнят препоръките на 

Педагогическия съвет в посочен изпитателен срок; 

3. за допуснати повече от 15 (петнадесет) неизвинени отсъствия – прекратяване на Договора 

за обучение след решение на Педагогическия съвет. 

(Правилник за устройството и дейността на училището, чл. 60) 

Санкциите „преместване в друго училище" и „преместване от дневна форма в самостоятелна 

форма на обучение" може да се налагат и за допуснати повече от 15 отсъствия по 

неуважителни причини през учебната година. 

(Наредба за приобщаващо образование, чл. 63) 

Ученик се отписва от училището, когато се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма 

и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца. 

(Закон за предучилищното и училищното образование, Чл. 173, ал. 2, т. 2) 

 

03.12.2019 г 

 

 


