4. Класният ръководител входира в канцеларията получените документи, чрез
регистриране в дневника за входяща кореспонденция.
5. В случай че уведомителното писмо и служебната бележка не може да се подадат
преди отсъствието на ученика, родителят/настойникът уведомява по имейл или в телефонен
разговор класния ръководител и ги подава след направеното отсъствие, но не по-късно от 3
учебни дни след връщането на ученика в училище.
6. Класният ръководител извинява отсъствията на ученика за периода, посочен в
нея.
/

III . Извиняване на отсъствията със заявление от родителя до класния
ръководител /до 3 учебни дни в годината/
1. Класният ръководител запознава родителите с бланката за освобождаване от
учебни занятия със заявление до класния.
2. Родителят попълва заявлението на готова бланка, която е публикувана в сайта на
училището, като описва мотивите, налагащи отсъствието.
3. Родителят/настойникът или ученикът представя заявлението на класния
ръководител , но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. В
случай ,че заявлението се представя от ученика , то родителят потвърждава истинността му
, чрез телефонен разговор ,SMS или по имейл , на класния ръководител.
4. Класният ръководител входира в канцеларията заявлението, което се регистрира в
дневника за входяща кореспонденция.
5. Класният ръководител извинява отсъствията на ученика за периода, посочен в
нея.
V. Извиняване на отсъствията с разрешение на директора на НУМТИ „Добрин
Петков” /до 7 учебни дни в годината/:
1. Класният ръководител запознава родителите с бланката на мотивираното
заявление до директора за освобождаване от учебни занятия.
2. Родителят попълва заявлението на готова бланка, която е публикувана в сайта на
училището, като подробно описва мотивите, налагащи отсъствието.
3. Родителят/настойникът или ученикът представя заявлението на класния
ръководител не по-късно от деня, предхождащ отсъствието. В случай ,че заявлението се
представя от ученика
, то родителят потвърждава истинността му пред класния
ръководител чрез телефонен разговор ,SMS или по имейл.
4. Класният ръководител входира в канцеларията заявлението, което се регистрира в
дневника за входяща кореспонденция.
5. След резолюция на заявлението от директора на НУМТИ „Добрин Петков”
класният ръководител извинява/не извинява отсъствията на ученика, за което информира
родителя.
6. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика,
родителят/настойникът уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител
и подава заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след
връщането на ученика в училище.

VI.

Съхраняване на бележките за извиняване на отсъствията

Предоставените документи за извиняване на отсъствията се съхраняват от класния
ръководител до приключване на съответната учебна година.
.
VII. При неспазване на изискванията за извиняване на отсъствията същите се считат за
неуважителни (неизвинени) и като такива се подават в информационната система на
МОН и Агенция за социално подпомагане.

Приложение 1: образец на бланка на медицинска бележка от РЗИ - Пловдив

