
192. ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“

с. Бистрица, ул. „Просвета“Хо 11
тел.: 102)992 2093 1102) 40845 10 етой: 192вибйивгорогеуле! иеВ: ризговобеулет.

ПРОЦЕДУРА

За освобождаване на ученик от часове по учебния предмет „Физическо
възпитание и спорт“ и други учебни предмети с физическа натовареноств 192.

ИСУ“Христо Ботев“, приета на Педагогически съвет - Протокол Хо. 18.,/
16.03.2023 г. и съгласувана с Обществения съвет

Нормативнооснование: чл. 23, ал.10 и ал. П, чл. 27-чл. 30 от Наредба Хо

11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Ученик, за който е противопоказно участие в часовете по физическо
възпитание и спорт има право да бъде освободен от учебния предмет. Видът на
заболяването и заключението за освобождаване се определятс:
1.Медицинска експертиза за времменна нетрудоспособност. Издава се от
личния или лекуващ лекар със срок за „допускане“ или „не допускане“ дасе
упражнява спортна дейност до 30 дни.

2.Протокол от лекарска консултативна комисияЛКК/ по профила на
заболяването.

3.Експертиза за трайно намалена работоспособност/ТЕЛК)/.

При освобожданане от часовете по физическо възпитание и спорт, ученикът не
напуска територията на училището.

Ученик се освобождава от учебния предмет „Физическо+възпитание и спорт“
или други учебни предмети с физическа натовареност при спазване на следната
процедура:

|.Ученикът и/или родителят подава заявление до директора на 192.
ИСУ“ Христо Ботев“, в което се описват мотивите за освобождаване.
Предоставя се някой от посочените медицински документи в зависимост от

срока.
|

2.В срок от 10 дни от постъпване на заявлението, директорът предоставя
документите за разглеждане от педагогигическия съвет. При наличие на

.

основание,
„

директорът издава заповед, с | която определя срока за
освобождаването и дейностите, които ученикът може да извършвапо време на
часовете.

|



3.Директорът уведомява ученика, родителя, класния ръководител, учителя по
физическо възпитаниеи спорт в срок от една седмицаот издаване на заповедта.

4.При отказ в срок от една седмица, директорът уведомява ученика и/или

родителя.

5 Копия от заповедта и от приложения към заявлението медицински документ
се предават на медицинското лице от здравния кабинет в училището.

„ 6.Копиеот заповедта се предоставя на родителя или ученика и се отразява в
електронния дневник в Школо.

7.В случаите, когато ученик е освободен по здравословни причини от предмета
„Физическо възпитание и спорт“ за учебен срок или учебна година, в
задължителната училищна документациясе записва текст „освободен“.

8.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:

- При оформяне на срочни оценки не се оформя срочна оценка по учебния
„

предмет „Физическо възпитание и спорт“ на ученик, освободен по
здравословни причини, ако броят на текущите оценки не отговаря на
минималния брой задължителни оценки по предмета. В документацията се
вписва „освободен“.
- При оформяне на годишни оценки - на ученик, освободен по здравословни
причини от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ през двата
учебни срока, не се оформя годишна оценка, а в документацията се вписва
„освободен“. На ученик, освободен от посочения предмет само за единия
учебен срок, като годишна оценка се вписва оценкатаот учебниясрок,за който

ученикът има оценка.

- Оформяне на окончателна оценка при завършване на средно образование. Не
се оформя окончателна оценка по учебния предмет „Физическо възпитание и
спорт“, когато не е оформена годишна оценка за нито един от класовете на
гимназиалния етап и в дипломата се вписва „освободен“. За окончателна
оценка се вписва годишната оценка по учебния предмет, когато предметът е:
изучаван в един от класовете на етапа. Окончателната оценка се формирас
точност до0,01 като средно аритметична от оформените годишни оценки по
учебния предмет.


