Уважаеми, родители,
С писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването и
проведена работна среща между Регионално управление на образованието и Столична
РЗИ са дадени указания за изискванията при издаване на документи – медицинска
бележка за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.
От 1.11.2018 г. в 34 ОУ „Стою Шишков“ отсъствията по медицински причини ще
бъдат считани за уважителни, само ако са според изискванията на този
регламент!
Столична РЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и
общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на
медицинска бележка.
При необходимост инспекторите на Столична РЗИ ще осъществяват целенасочен
контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение
от страна на директорите за редовността на издадения документ.
Своите сигнали директорите на столичните училища могат да изпращат на
електронната страница на СРЗИ в рубриката „Подай сигнал“ или да се свържат с
дежурния инспектор на тел. 02/8130482.
ВАЖНО!
Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за резултатите от обучението на учениците :
Чл.22(5) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи
изпитвания поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния
предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит
за определяне на срочна оценка .
(6) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) В случаите по ал. 5, когато
ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на
срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да бъде покъсно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и
на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка
по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна
оценка по съответния учебен предмет

