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Правилник за дейността на училището 

                                    ПРОЦЕДУРА 

Учениците имат право да бъдат освободени от учебния предмет 

"Физическо възпитание и спорт", за да се изключат заболявания, за които 

е противопоказно упражняването на физическо възпитание и спорт. Видът 

на заболяването и заключението за освобождаване се определят с: 

1. Медицинско удостоверение, издадено от личния или 

лекуващия лекар със срок за "допускане" или "не допускане" да се 

упражнява спортна дейност. Извършеният преглед се вписва в 

медицинската документация, издавана от лечебното заведение. 

При наличие на медицински документ за краткотрайно 

недопускане за упражняване на спортна дейност, присъствието на 

ученика се контролира от учителя по физическо възпитание и спорт. 

2. Протокол от лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по 

профила на заболяването. 

3. Решение на Трудово експертна лекарска комисия /ТЕЛК/, в 

случаите когато с решение е определена  "експертиза на степента на 

намалената възможност за социална адаптация на децата до 16-годишна 

възраст". 

За да бъде освободен ученикът от учебния предмет "Физическо 

възпитание и спорт", трябва да представи на директора на училището 

медицински документ сред посочените по-горе /от т. 1 до т. 3/. 

Представянето на медицинските документи до директора на 

училището става с писмено заявление до него, към което е приложен 

и съответния медицински документ. 

Заявлението се подава от единия от родителите (настойниците) на 

ученика в качеството им на законни представители. 

Директорът като орган на управление на училището, който 

организира цялостната дейност в него /чл. 147, ал. 1, т. 1 ППЗНП/ 

определя със заповед  мястото, където учениците, освободени по 



здравословни причини от учебния предмет "Физическо възпитание и 

спорт" за учебен срок и/или учебна година ще уплътняват времето, 

определено за този час. Директорът с обратна разписка писмено 

уведомява родителите и ученика . 

Копия от заповедта и от приложения към заявлението  

медицински документ се предава на медицинското лице от здравния 

кабинет в училището, което  регистрира здравното състояние на ученика в 

личната му здравно-профилактична карта /чл. 7, т. 7 от Наредба № 3 от 27 

април 2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата/. 

В случаите, когато ученици са освободени по здравословни 

причини от упражняване на физическо възпитание и спорт, в 

задължителната училищна документация се записва текст "освободен". 

Срочните, годишните и окончателните оценки на учениците, 

освободени от изучаване на учебния предмет "Физическо възпитание и 

спорт", в зависимост от срока на освобождаване, се формират както 

следва: 

- Оформяне на срочни оценки – не се оформя срочна оценка по 

учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" на учениците, 

освободени от този предмет по здравословни причини, ако броят на 

текущите оценки не отговаря на минималния брой задължителни 

оценки по чл. 11а, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3 от 15 април 2003г 

- Оформяне на годишни оценки – на учениците, освободени по 

здравословни причини от учебния предмет "Физическо възпитание и 

спорт" през двата учебни срока не се оформя годишна оценка. На 

учениците, освободени от посочения предмет само за единия учебен 

срок, като годишна оценка се вписва оценката от учебния срок, за 

който ученика има оценка. /чл. 22, ал. 6 и 7 от Наредба № 3 от 15 април 

2003г./; 

- Оформяне на окончателна оценка – окончателните оценки при 

завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като 

средноаритметични от годишните оценки по учебните предмети, 

изучавани в гимназиалния етап. Не се формира окончателна оценка по 

учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", когато не е 

формирана годишна оценка за нито един от класовете на 

гимназиалния етап. В този случай – когато не е формирана годишна 

оценка за един или повече класове на гимназиалния етап, окончателната 

оценка се определя по следния начин: 

1. за окончателна оценка се вписва годишната оценка по 

учебния предмет – когато предметът е изучаван в един от класовете 

на етапа; 
2. окончателната оценка се формира с точност до 0,01 като 

средноаритметична от оформените годишни оценки по учебния предмет /чл. 24, 

ал. 2, 5 и 6 от Наредба № 3 от 15 април 2003 г./ 


