
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАТИ БОЛГАРИЯ“ 

Казанлък  - 6100, ул."Кирил и Методий" 1; тел.0431 63169 - Директор;0431 62467- Канцелария; 

e-mail:oumbkk@abv.bg, web:www.matobolgaria.eu 

 

Вх. № АС-14-………/………………. 

ДО 

ДИРЕКТОРА  НА  

ОУ „МАТИ БОЛГАРИЯ“ 

ГР.КАЗАНЛЪК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

От ……………………………………………………………………………………………… 

EГН………………., л.к.№……………………..изд. на………………………………………. 

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

Постоянен адрес /местоживеене/ по лична карта: област:………………………………, 

общ:………………………..., гр……………………………, 

ул./кв…………………………………………………..,№……., вх…….., ет…….., ап……… 

Обичайно местоживеене: област:………………………………, общ:……….……………., 

гр………………………, ул./кв………………………………….,№……., вх…….., ет…….., 

ап……… 

Телефони за контакти:………….………………………………………………………………. 

Родител настойник/ на ………………………………………………………………………… 

ЕГН ………………………….. /на детето/ 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

1. Моля детето ми ………………………………………………………………………… 

да постъпи в V клас за учебната ………………/………….година в повереното Ви училище. 

 2. Заявявам желанието си синът/дъщеря от предложените учебни часове да изучава в 

избираемите учебни часове за придобиване на разширена подготовка (2,5 часа седмично/85 

часа годишно) през учебната …………../………….. година, съгласно възможностите на 

училището: 

 -  …………………………………………. 

 -  ………………………………………..  

3. Заявявам желанието си синът/дъщеря ми да изучава в учебния час за организиране и 

провеждане на спортни дейности по чл.92 от ЗПУО от видовете спорт утвърдени със Заповед 

№РД 09-1111/15.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката, съгласно училищния 

учебен план и възможностите на училището през учебната ……………/………….. година: 

 - ……………………………………… 

 

 Декларирам, че: 

 1.  съм запознат/а със следното: 

 участието в групите за разширена подготовка е по желание на родителите; 

 заявеното желание важи за цялата учебна година; 

 ученикът е длъжен редовно да посещава часовете през цялата учебна година; 

 допуснатите отсъствия се уреждат съгласно разпоредбите в Правилник за 

дейността на училището. 

 

mailto:oumbkk@abv.bg
http://www.matobolgaria.eu/


2. ДОБРОВОЛНО  давам съгласие ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък да събира, 

обработва и съхранява личните ми данни и данните на моето дете, съгласно Регламент за 

защита на личните данни /GDPR (General Data Protection Regulation)/ № 679/2016 г. 

          Запознат/а съм с: 

 Целите и средствата за обработка – Учебно-възпитателна дейност – Списък 

образец № 1, Дневник на класа/електронен дневник, Книга за подлежащите на 

задължително обучение деца до 16 г. възраст, Главна книга, документи при завършване 

на клас или степен на образование, книги за регистриране на документите при 

завършване на клас или степен на образование, Книга за регистриране на дубликати на 

документи; 

 Доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за 

предоставянето им; 

 Правото на достъп и на коригиране на събираните данни; 

 Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити 

данните. 

  

 

 

 

 

 Дата:………………..     С уважение:…………… 


