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1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ 

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

директор, класни ръководители, учители по ФВС, медицинско лице в         

училище, родители и ученици при освобождаване на ученици по         

здравословни причини от изучаване на предмета физическо възпитание и         

спорт. 

1.2. Настоящата процедура определя реда и начина за освобождаване на ученици          

от присъствие в допълнителния час за ОПСД. 

1.3. Процедурата е разработена във връзка с прилагане на Наредба № 11 от            

01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците, издадена          

от министъра на образованието и науката, за ученици, освободени по          

здравословни причини от изучаване на учебния предмет физическо        

възпитание и спорт. 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ       

ПО ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИЧИНИ  

2.1.  Родители подават до класния ръководител: 

2.1.1. Заявление (Приложение № 1) за освобождаване по здравословни причини от          

изучавания учебен предмет ,, Физическо възпитание и спорт ’’ ведно със           

следните приложения: 

2.1.2. Медицински документи, които може да са: 

1) Медицинско удостоверение от личния или лекуващия лекар за краткотрайно          

недопускане на упражняване на спортна дейност. 

2)  Протокол от лекарска консултативна комисия / ЛКК / 

3) Протокол от Трудова експертна лекарска комисия / ТЕЛК / с експертиза на             

степента на намалена възможност за социална адаптация на деца до 16 –            

годишна възраст. 

      2.1.3. Декларация за информирана отговорност. 

2.2. Класният ръководител приема попълнените от родителя документи. Представя           

на медицинското лице в училище приложените медицински документи за съгласуване,          

както и копия за прилагане към здравното досие на ученика.  



 

2.2.1. Класният ръководител регистрира в деловодството доклад (Приложение № 2)           

ведно с приложенията. 

2.2.2.Директорът разглежда постъпилите документи и в срок до три учебни дни издава             

заповед за реда и начина на освобождаване на ученика от изучаване на учебен предмет              

по ФВС. 

2.2.3. В срока по 2.3. класният ръководител получава лично заповедта и копия за              

заинтересованите лица, посочени в заповедта. 

 

 

 

3. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПРИСЪСТВИЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО        

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

3.1. Ученици, освободени по т. 2 от процедурата автоматично се освобождават от           

присъствие в допълнителния час за ОПСД съгласно заповед на директора по           

т. 2.3.  

3.2. Ученици, осъществяващи активна спортна дейност в спортни клубове имат         

право да бъдат освободени от присъствие в допълнителния час за          

организиране и провеждане на спортни дейности с мотивирано заявление до          

класния ръководител (Приложение № 3) ведно с приложени документи от          

спортния клуб, доказващи неговата участие и ангажираност. 

3.3. Класният ръководител подава доклад до директора на училището        

(Приложение № 4) като спазва реда, описан в т. 2.2. 

. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Ученици, освободени от изучаване на предмета ФВС по здравословни причини се             

оценяват съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от            

обучението на учениците, издадена от министъра на образованието и науката. 



§ 2. Учителите нанасят задължително отсъствие на освободените ученици. Класните          

ръководители, обработват отсъствията и ги отчитат по уважителни причини съгласно          

заповедта на директора.  

§ 3. Класният ръководител връчва копие от заповедта за освобождаването на всички            

заинтересовани лица, които се подписват с текст “Получих лично” на копието на            

класния ръководител. Класният ръководител съхранява копието в документите на         

паралелката до началото на следващата учебна година. 

§ 4. Настоящата процедура се утвърждава със заповед на директора и влиза в сила от               

деня на нейното утвърждаване.  

§ 5. Промени по процедурата се правят по реда на нейното утвърждаване. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

ГР. ПЛОВДИВ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

  

От................................................................................................................................................. 

(трите имена на  родителя) 

  

Родител /настойник/ на   
............................................................................................................., 

(трите имена на ученика) 

  



 ученик от.............. клас за учебната………………година 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Заявявам желание детето ми да бъде освободено от часовете по физическо           

възпитание и спорт от задължителна подготовка и допълнителния час за          

организиране и провеждане на спортни дейности по здравословни причини за          

периода…………………………………….. 

Прилагам следните медицински документи: 

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

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

Прилагам декларация за информирана отговорност. 

т. 1. По време на задължителните часове по ФВС предлагам да запълва времето             

си като: 

 наблюдава часа, без да участва (за ученици в начален етап на обучение) 

 присъства в библиотеката 

 присъства в класната стая (за ученици в прогимназиален етап на обучение) 

 посещава дейности за допълнителна подкрепа (за ученици със СОП) 

  

т. 2. По време на допълнителния час за организиране и провеждане на спортни             

дейности 

      да се прилага посоченото в т. 1 

  да се прибира вкъщи 

  

  



С уважение:…………………………………….. 

 (име, фамилия, подпис на родителя) 

  

Приложение 2 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

ГР. ПЛОВДИВ  

                                                             ДОКЛАД 

От................................................................................................................................................., 

класен ръководител на .............. клас 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Във връзка с постъпило заявление от родител, предлагам за освобождаване от           

часовете по физическо възпитание и спорт, задължителна подготовка и         

допълнителния час за организиране и провеждане на спортни дейности ученика/          

ученичката 

............................................................................................................................................... 

За периода ............................................................................................................................ 

Прилагам: 

1. Заявление от родителя ведно с приложените медицински документи и         

декларация от родителя за информирана отговорност. 

Медицинските документи са предварително съгласувани с медицинското лице в         

училище, както и са му предоставени техни копия за прилагане към здравното            

досие на ученика.  



В срока, описан в училищната процедура, моля да разпоредите реда и начина за             

освобождаването от учебни часове по ФВС. 

  

С уважение:…………………………………………………… 

 (име, фамилия, подпис на класния ръководител) 

  

Приложение 3 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

ГР. ПЛОВДИВ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

  

От................................................................................................................................................. 

(трите имена на  родителя) 

  

Родител /настойник/ на   
............................................................................................................., 

(трите имена на ученика) 

  

 ученик от.............. клас за учебната………………година 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 



Заявявам желание детето ми да бъде освободено от присъствие в допълнителния           

час за организиране и провеждане на спортни дейности поради ангажираността му           

с  активно спортуване чрез участие в извънучилищни спортни клубове. 

Прилагам: 

1. Удостоверение от спортния за клуб за членство и ангажираност на детето ми. 

2. Прилагам декларация за информирана отговорност. 

  

  

С уважение:…………………………………….. 

 (име, фамилия, подпис на родителя) 

  

Приложение 4 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

ГР. ПЛОВДИВ  

                                                             ДОКЛАД 

От................................................................................................................................................., 

класен ръководител на .............. клас 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Във връзка с постъпило мотивирано заявление от родител, предлагам за          

освобождаване от допълнителния час за организиране и провеждане на спортни          

дейности ученика/ ученичката 

............................................................................................................................................... 



За периода ............................................................................................................................ 

Прилагам: 

1. Заявление от родителя ведно с приложените документи за активна         

извънучилищна спортна ангажираност и декларация от родителя за        

информирана отговорност. 

В срока, описан в училищната процедура, моля да разпоредите реда и начина за             

освобождаване от присъствие в допълнителния час за ОПСД. 

  

С уважение:…………………………………………………… 

 (име, фамилия, подпис на класния ръководител) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


