
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ 

§38 от ЗПУО и чл. 54 от Наредбата за приобщаващо образование 

 

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в 

следните случаи: 

 

        1. по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от 

лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център 

за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична 

помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, 

резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в 

медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на 

детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен 

разговор; 

         2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование - 

при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от 

организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, 

изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор; 

         3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 

въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, 

налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се 

подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, 

което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния 

ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни 

дни след връщането на ученика в училище; 

          4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 

въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за 

отсъствието, и след решение на педагогическия съвет. 

 

          В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага 

грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, 

той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще 

контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с 

училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или 

промяната на формата на обучение на ученика.  

          Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 

20-годишна възраст, се предоставят на семействата, чийто доход на член от 

семейството е по-нисък или равен на дохода определен за целта в закона за държавния 

бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната 

година. 

           При нередовно посещаване на  училище, освен ако това е невъзможно поради  

здравословното състояние на ученика  месечната помощ ще бъде  прекратена или 

спряна преди изтичането на срока, за който е отпусната, или нейният размер ще е 

намален. 


