
Приложение 1 към Заповед № РД-10-1112/23.05.2022 г.

Вх.№…………………./……………...

ДО ДИРЕКТОР

ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І”

ГР. ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за записване на ученик в пети клас

от ……………………………………………………………………………………………...........
/ трите имена на родителя/настойника /

Госпожо Директор,
Желая детето ми…………………………………………………………………………………...
ученик/чка в IV клас в ……………………………………………………………….…………...

/наименование на училището/
…………………………………………… да бъде записано в V клас на повереното Ви
училище

/населено място/
за учебната 20…../20……. година.

Данни за ученика

Трите имена

ЕГН: Гражданство:

Месторождение:гр./с. Община:                          Област:

Постоянен адрес:

Настоящ адрес:

Личен лекар: Име: Телефон:

Данни на родителите ( настойниците )

Майка

Трите имена:

Месторабота: професия:

Постоянен адрес:

Настоящ адрес:

Телефон: e-mail:

Баща

Трите имена:

Месторабота: професия:

Постоянен адрес:

Настоящ адрес:

Телефон: e-mail:



● Разширена подготовка по учебни предмети: Научна палитра - 2,5 часа
(интегриран учебен предмет, който разширява и допълва съдържание, което
присъства интегрирано в други учебни предмети - Математика, География и
икономика, История и цивилизации)

● Желая/не желая детето ми да посещава група за целодневна организация на
учебния ден

(огражда се желания отговор )

Брат/сестра, които са ученици в училище. Посочете:

……………………………………………………………………………………………………
/име,фамилия/                                                     /паралелка/

Прилагам:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование (оригинал).
2. Удостоверение за раждане на детето - копие (оригинал за проверка на данните).
3. Декларация за съгласие за съхранение и обработване на лични данни.
4. Декларация за информирано съгласие ученика/ученичката да бъде сниман/а във

видео или фото формат, във връзка с участие в дейности и инициативи, свързани с
образователния процес и извънкласни и извънучилищни дейности.

5. Заявление за избираеми учебни часове за разширена подготовка.
6. Заявление за целодневна организация на учебния ден ( ГЦОУД ).

Декларирам:

1. Приемам униформата на училището, която детето ми като ученик/чка ще носи
всеки учебен ден по време на учебните занятия, както и при официални случаи,
празници и чествания, представително участие на ученици в различни инициативи.

2. Уведомен/а съм, че не мога да променям избора си на разширена и допълнителна
подготовка по време на учебната година.

3. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и
като такива попадат под специален режим на защита.

4. Актуалните данни за получаване на кореспонденция са посочените по-горе и в
случай на промяна се задължавам в срок от 3 работни дни да уведомя училищната
администрация и класния ръководител. В противен случай, всяко изпратено
уведомление до декларираните от мен адреси, ще се счита за получено.

Дата : …………………………..
Родител/настойник:..................................

/подпис/


