
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 
гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, тел. 056/852426; факс 056/852270 

web: elinpelin-burgas.com         e-mail: elinpelin@abv.bg 
 

 

Вх.№.............................. 
 

ДО ДИРЕКТОРА  

НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – БУРГАС 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

от................................................................................................., родител на................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Адрес: гр......................................., к-с(ул)............................................, бл........, вх......., ап........, 

тел................................... 
 

Заявявам желанието си детето ми да бъде записано І клас на повереното Ви 

училищe за учебната ……………….. година. 

І. Имаме предпочитания за избор на паралелка с изучаване на ЗИП 

(задължителноизбираема подготовка): 

Първо желание (вариант №)..................  Второ желание (вариант №)................... 
 

Вариант № 1 – 1 ч. ЗИП изобр.изкуство и 1 ч. ЗИП математика 

Вариант № 2 – 2 ч. ЗИП хореография 

Вариант № 3 – 2 ч. ЗИП математика 

Вариант № 4 – 1 ч. ЗИП български език и литература и 1 ч. ЗИП математика 

Вариант № 5 – 1 ч. ЗИП информационни технологии и 1 ч. ЗИП математика 
 

 ІІ. Предпочитание за учител: .......................................................................................... 

                                                                                         (не е задължително) 

Декларирам желанието си детето ми да бъде включено в група за целодневно 

обучение (вписва се „ДА“ или „НЕ“) ........................ 
 

Прилагам следните документи: 

1. Копие от акт за раждане на детето. 

2. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група (или сл. бележка) в 

....................................... ........................................... представяне до 15 юни 2016г. 
(ОДЗ, ЦДГ, училище) 

3. Документ за местоживеене (удостоверение за настоящ адрес от Община Бургас или 

представяне на лична карта за справка). 

4. Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен 

брой точки при кандидатстването: дете със СОП; дете – сирак (полусирак); 

документ от ТЕЛК; дете – близнак; брат или сестра в училището. 

Подчертава се посоченото предимство и се прилагат  съответните документи 

 

Дата: ..........................       Подпис:................................ 
 

Декларирам, че доброволно съм предоставил и ще предоставям и в бъдеще лични данни по ЗЗЛД на 

мен, съпруга(та) ми и нашето дете за осъществяване на неговото обучение, възпитание и изпълнение 

на Наредба № 4 (16.04.2003 г.) за документите в системата на Народната просвета. 


