
Приложение №1 

ОУ „Свети Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък 
 

Вх. № __________      Приел заявлението: ………….. 

Дата ___________   

ДО ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „Свети Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От 

________________________________________________________________________  

Адрес: гр./ с. _____________________________бул./ул. _______________________ № 

_____, тел. _____________________ 

Госпожо Директор, 

Моля синът/дъщеря ми 

________________________________________________ 

да бъде записан/а/ през учебната 2021/2022 г. за ученик/чка/ в дневна форма на 

обучение в първи клас на повереното Ви училище. 
 

1. Уведомен съм, че по учебен план избираемите учебни часове за първи клас са 96 

часа за учебната година и от предложения списък избирам детето да изучава: 

учебен предмет брой часове 

седмично 
1.   
2.   
3.   

2. Моля при възможност да се осигури и ……. ч. от факултативните учебни часове 

за изучаване на …………………. в І клас 

3. Запознат съм и приемам Правилника за дейността на училището. 

4. Запознат съм и приемам Правилника за вътрешния ред на училището. 

5. Запознат съм и приемам училищния Учебен план за постъпващите в І клас през 

2021/2022 г. 

6. Уведомен(а) съм, че решението ми е окончателно и нямам право да променям 

направения от мен избор след подаване на настоящото заявление. 

7. Декларирам, своя избор детето ми, при провеждането на допълнителния час за 

спорт на открито да бъде включен в група за вид спорт, както следва: 

…………………………………… ..................................................................... 

8. Прилагам следните документи: 

Удостоверение за завършена подготвителна група   да    не 

Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група   да   не 

Акт за раждане на детето (оригинал за сверяване) 



ПРИЛОЖЕНИЕ към заявлението 

 

Данни за детето: 

 

1. Име, презиме и фамилия: ______________________________________________ 

2. ЕГН __________________, месторождение ________________________________ 

3. Кое детско учебно заведение е посещавало?:_______________________________ 

4. Постоянен адрес: гр./ с. _____________________________ 

бул./ул. _______________________ № _____, 

5. Детето ми е родено в …………………………………. и негов личен лекар е ……………………, с 

телефон за връзка ………………..………. 

Данни за родителите: 

Майка: 

1. Трите имена: _________________________________________________________ 

2. Месторабота: ________________________________________________________ 

3. Образование: ________________________________________________________ 

4. Телефон за контакт:____________________ e-mail: ___________________________ 

3. Адрес /ако е различен от този на детето/ 

______________________________________________________________________,  

 

Баща: 

1. Трите имена: _________________________________________________________ 

2. Месторабота: ________________________________________________________ 

3. Образование: ________________________________________________________ 

4. Телефон за контакт:____________________ e-mail: ___________________________ 

3. Адрес /ако е различен от този на детето/ 

______________________________________________________________________,  

 

Дата ___________       Подпис:…………….. 

____________________________________________ 

Име, фамилия на родител /настойник/подал заявлението 

  



ДЕКЛАРАЦИЯ 

Декларирам, че: 

т.1. Детето не е посещавало подготвителна група по: 

 Здравословни причини. Предстои представяне на ТЕЛК решение. 

 Семейни причини .......................................................................... 

 Неприложимо  

т.2. Ще информирам своевременно ръководството на училището в случай, че запиша детето 

си в друго училище преди началото на учебната година. 

т.3. Ще възстановявам нанесени щети от сина/дъщеря ми по време на обучението, както и 

изгубени или повредени безплатни учебници 

т.4. Ежедневното му придвижване ДО училище и ОТ училище ще се извършва, както следва: 

 Самостоятелно, по предварително уточнен с родителите маршрут 

 С придружител, за който Вие ще бъдете уведомени писмено 

Придружител: ________________________________________________ 

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 

 


