
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 

гр. Червен бряг,  ул. „Паисий” № 37-39; тел. 06 59 /9 20-29 

е-mail: ou_smirnenski2@abv.bg 

Вх. № РД………………..../ …………… 20     г. 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 

ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От ………………………………………………………………………………………………..……… 

/трите имена на родителя/настойника/ 

Адрес:……………………………………………………………………… , ЕГН ………………………… 

Телефон: ……………………….………….. e-mail:…………………………..…….. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам желанието си синът/дъщеря ми ………………………………………………………..…………….. 

с ЕГН  ……………………………… и месторождение …………………………………………………….., 

да бъде записан/а в ПЪРВИ клас през учебната 20……../20…….. година в повереното Ви училище.  

Да изучава в избираемите учебни часове за придобиване на разширена подготовка 3 часа седмично/ 96 

часа годишно/ през учебната 20……/20……. година, съгласно училищния учебен план и възможностите 

на училището, следните предмети: /Посочете три от изброените в таблицата учебни предмети/ 

Учебен предмет Избор Учебен предмет Избор 

Български език и литература  Музика   

Математика  Изобразително изкуство  

Компютърно моделиране  Технологии и предприемачество  

Околен свят  Хореография   

Да бъде включен/а в група за дейности по целодневна организация през учебната 20….../20…… година 

и декларирам, че съм запознат/а със следното: 

1. участието в група за дейности по целодневна организация е по желание на родителите; 

2. заявеното желание важи за цялата учебна година /отписване е възможно само по здравословни 

причини, удостоверени с медицински документ/; 

3. ученикът е длъжен редовно да посещава часовете, определени за занимания в група за дейности по 

целодневна организация през цялата учебна година; 

4. поради участие в други извънкласни и извънучилищни дейности ученикът може да бъде 

освобождаван, след подаване на декларация от родителя и одобряване от директора, от часовете по 

физическа активност и спорт и занимания по интереси; 

5. допуснатите отсъствия в заниманията в групата за дейности по целодневна организация се уреждат 

съгласно разпоредбите в Правилника за дейността на училището. 

През учебната 20…./20…… година синът/дъщеря ми е завършил/а задължително предучилищно 

образование в ДГ „…………………………….“ – Удостоверение с рег. № ………………../ …………...г. 

 

Предоставям следните документи: 

1. Удостоверение за раждане / за сверяване на данните/ 

2. Удостоверение за задължително предучилищно образование /за сверяване на данните/ 

3. Други документи, съгласно критериите за класиране в първи клас. 

 

гр. Червен бряг, ………………                                                                        С уважение: ……………… 

     Приел документите: 

mailto:ou_smirnenski2@abv.bg

