
 

 
7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Кирил и Методий” № 11, 

 тел.0864/ 22274; su-dulovo.com; e-mail; sou_vlevski_dulovo@abv.bg 

 

   Вх. №………../…………..2022 г. 

 

            До ДИРЕКТОРА  

на Средно училище "Васил Левски"  

гр. Дулово  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

От ............................................................................................................................................... 

Родител (настойник) на ………............................................................................................ 

Град/ село:……………………… Адрес: ………………………………………………….. 

Телефон:…………………………………………………………………………………….. 

Уважаеми господин ДИРЕКТОР,  

 

Заявявам желанието си синът ми/ дъщеря 

ми:_____________________________________, дата на раждане:________________________, 

да бъде записан/а в първи клас през учебната 2022/ 2023 година в повереното Ви училище.  

 

Заявявам желанието си синът ми/ дъщеря ми да изучава следните предмети в часовете 

за разширена подготовка: 

 

1. Български език и литература 

2. Математика 

3. Околен свят 

 

Прилагам следните документи:  

 

1. Документи съгласно критериите за класиране в I ви клас.  

 

 

При записване ще представя удостоверение за задължително предучилищно 

образование.  

Декларирам желанието си синът/дъщеря ми да се прибира……………...………..……… 

 

……………..…………………………………………………………………..……………………….. 
сам/ сама, с училищен транспорт (когато е предвиден такъв до населеното място) или с придружител (посочете 

името на придружителя) 

 

С настоящето решение поемам отговорност за всички последствия от момента, в който 

детето ми напусне сградата на училището. 

Декларирам, че на основание чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за защита на личните данни 

*давам съгласието си/ не давам съгласието си СУ „Васил Левски”- гр. Дулово да обработва 

личните ми данни в качеството на администратор на лични данни. 

 

Дата:  

Гр. Дулово 

                С уважение: .............  

                                     (подпис)  

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg


 

 
7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Кирил и Методий” № 11, 

 тел.0864/ 22274; su-dulovo.com; e-mail; sou_vlevski_dulovo@abv.bg 

 

Вх. №………../…………..2022 г. 

 

До ДИРЕКТОРА  

на Средно училище "Васил Левски"  

гр. Дулово  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

От ............................................................................................................................................. 

Родител (настойник) на ученика............................................................................................ 

 

Уважаеми господин ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам желанието си синът/дъщеря ми ученик/чка от  …..... клас, да бъде включен/а 

в целодневна организация на учебния ден през учебната 2022/ 2023 г.  

Декларирам, че съм запознат/а със следното:  

• участието в групите за целодневна организация е по желание на родителите;  

• заявеното желание важи за цялата учебна година (отписване е възможно само по 

здравословни причини, удостоверени с медицински документ);  

• ученикът е длъжен редовно да посещава часовете, определени за занимания в групите 

за целодневно обучение през цялата учебна година;  

• 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 за организиран отдих и физическа активност;  

• допуснатите отсъствия в заниманията в групите за целодневно обучение се уреждат 

съгласно разпоредбите в Правилника за дейността на училището.  

 

Декларирам желанието си синът/дъщеря ми да се 

прибира……………...………..……………………………………………..……………………….. 
сам/ сама, с училищен транспорт (когато е предвиден такъв до населеното място) или с придружител (посочете 

името на придружителя) 

 

С настоящето решение поемам отговорност за всички последствия от момента, в който 

детето ми напусне сградата на училището. 

 

 

Дата: 

 

С уважение: ...................... 
                              (подпис) 

 

 

 

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg

