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ДО ДИРЕКТОРА      Вх. № РД-04-....……./…............2018 г. 

НА СУ„ХРИСТО БОТЕВ” 

ГР. НОВА ЗАГОРА 

ЗЗ  АА  ЯЯ  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  

от ………………………………………………………………………………………..…….…..…........... 

(име, презиме, фамилия на родителя/настойника/лице, което полага грижи за дете) 

живущ/а на адрес: гр./с. ……………………………………………...…обл. ………..…………..…........ 

ул. / ж.к…………………………………………………………………тел. за връзка………………........ 

 

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Желая синът ми/дъщеря ми 

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

(име, презиме, фамилия на ученика/ученичката) 

роден/а  на …………………………………. с постоянен адрес: гр./с. ………………………………................. 

обл. ………..……………… ул./ж.к…………………………………………………………………............ 

да бъде записан/а в V клас в повереното Ви училище за учебната 2018/2019 година.  

Завършил/а е ІV клас в…………………………….…………………………………………...................... 

(пълно наименование на училището) 

гр./с. ..………………..……....................... паралелка………… 

► Желая/не желая детето ми да бъде включено в целодневна организация на обучение. 

 (подчертайте избраното)  

► Избираеми учебни часове (ИУЧ) по учебните предмети:  

1. ………………………………………………;      2. ………………………………………….. 

► Желая да участва в следните факултативни часове (по желание):  

   Немски език/Руски език  да/не (подчертайте избраното)  

► Желая да участва в следните извънкласни дейности:  

………………………………………………;      ………………………………………….. 

Прилагам следните документи: 

1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал. 

2. Ксерокопие на Удостоверение за раждане (представя се оригинал за сверяване) – за справка. 

3. Имунизационен статус, издаден от личния лекар/ксерокопие на имунизационния паспорт (за ученици от 

други училища). 

4. .......................................................................................................................................................................... 

 Декларация: 

 Във връзка със Закона за защита на личните данни, доброволно предоставям личните си данни, 

както и тези на детето ми, на СУ„Христо Ботев” и съм съгласен/съгласна да бъдат съхранявани и 

ползвани служебно, съгласно нормативните документи. 

 

Дата: …………….2018  г.     Подпис на родителя:……………..…..… 

гр. Нова Загора       Приел документите:..…………………..  

http://www.souhrbotev-nz.com/
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 Има брат/сестра, настоящ/и ученик/ци в СУ „Христо Ботев” - .....................................................  
          (клас, име и фамилия) 

 

  

 Дете с трайни увреждания над 50%/Хронично болно/със СОП ..................................................... 
                                               (копие на документ на ЛКК/решение на ТЕЛК) 

 

 

 

         Дете с починал/и родител/и .............................................................................................................. 
           (копие от смъртния акт) 

 

         Дете близнак....................................................................................................................................... 
                                          (копие от удостоверението за раждане) 

 

           Ученик с отлична оценка от НВО и/или на общински/областен кръг на ученически 

състезания през 2017/18 учебна  година 

…………………………………………………………………………………………………….. 
                    ( служебна бележка от училището в което е завършено начално образование) 
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