
 
 

 

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 2021/2022 година. 

І. Имаме предпочитания за изучаване на 1 час ФУЧ (Факултативни учебни часове за 

допълнителна подготовка) по следните варианти: 

1/ I „а“ клас –  Испански език ;  

2/ I „б“ клас – Испански език , 1 ч. Хореография; 

3/ I „в“ клас -  Френски език;  

4/ I „г“ клас -  Френски  език; 

5/ I „д“ клас -  Руски език; 

6/ I „е“ клас -  Руски език; 

7/ I „ж“ клас – Руски език. 

Подредете по желание вариантите за избор на паралелка за I клас от 1 до 7! 

                      І желание ........   ІV желание……………. 

                      II желание ........   V желание …................ 

                      ІІI  желание .......   VI желание ..............................VII желание…………… 
 

Декларирам желанието си детето ми да участва  в целодневна организация на учебния ден. 

(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 на оригинал до 15 юни 2021г./ 
(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; за 

брат или сестра в училището - копие от акта за раждане, документ от работодател. 
 

Подчертава се посоченото предимство и се прилагат  съответните документи 

 

Дата: ..........................       Подпис:........................... 
Декларирам, че доброволно съм предоставил и ще предоставям и в бъдеще лични данни на мен, съпруга(та) ми и нашето дете за 

осъществяване на неговото обучение, възпитание в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 


