Вх. № ……………… от ………………
ДО ДИРЕКТОРА
НА ОУ «Свети Паисий Хилендарски»
С. Хаджидимитрово
ЗАЯВЛЕНИЕ
за прием в подготвителна група училището

трета подготвителна възрастова група – 5 - 6-годишни
четвърта подготвителна възрастова група – 6 - 7-годишни.
I.ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ ( родител / настойник / )
От: (трите имена)
Адрес:
(постоянен адрес по
лична карта на един
от родителите, или
адресна карта по
настоящ адрес)

Град, Област ……………………………..…....

Телефон

Населено място……………………………….
ул. .................................................. № ...........

E-mail (не е задължително)

ж.к. .................................................. бл. ...........
вх. ......... ет. ........ ап. ..........
II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО

Трите имена:

ЕГН/ЛНЧ

III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Майка:

Баща:

Месторабота:

Месторабота:

Длъжност:

Длъжност:

Телефон:

Телефон:

Брой деца в семейството:
/с думи/
Личен лекар на детето/ тел. за връзка
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ДЕКЛАРАЦИЯ
От...............................................................................................................................................
/Трите имена на лицето/
....................................................................................................................
/адрес/
ДЕКЛАРИРАМ:
1.
Запознат/а/ съм с Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване
на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък
2.
Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на
ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.
Декларирам, че детето ми ............................................................................................................................,
родено на ............................................., ще бъде записано и ще посещава подготвителна група в ОУ
„Свети Паисий Хилендарски” с Хаджидимитрово.
Декларирам, че своевременно ръководството на училището ще информирам в случай, че
запиша детето си в друго училище/ детска градина преди началото на учебната година.
Декларирам, че детето до постъпването в подготвителна група в училището не е
посещавало детска градина по:
 Здравословни причини. Предстои представяне на ТЕЛК решение.
 Семейни причини ..........................................................................
 Неприложимо
Запознат/а/ съм, че при постъпване на детето в подготвителна група съм задължен/а
да представя Удостоверение за преместване от ДГ, която детето е посещавало към
датата на постъпване
Запознат/а/ съм с Правилника за дейността и Правилника за вътрешния ред на ОУ
„Свети Паисий Хилендарски” с Хаджидимитрово
Верния текст за моя избор е подчертан и за достоверността му се подписвам.
Заявявам, че с подписа си декларирам верността на всички документи, които съм
представил. Известно ми е, че нося отговорност по чл.313 от НК за посочване на
неверни данни.
Дата ___________

Подпис:……………..
____________________________________________
Име, фамилия на родител /настойник/подал декларацията
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