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Приложение №2 

Вх. № ........./……….2017г. 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

IV ОУ „ ИВАН ВАЗОВ“ 

ГР. МОНТАНА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в класиране за прием в първи клас 

от ..................................................................................................... 

 

Уважаема госпожо  Директор, 

 

Заявявам желанието си ..............................................................................................................        

                                                                           /трите имена на детето/ 

да участва в класирането за прием в първи клас за учебната 2017/ 2018 година в  IV ОУ 

 

 „ Иван Вазов“,  гр. Монтана.  

 

 

І. Данни за детето, подлежащо на класиране за прием в първи клас: 

 

1. ЕГН/ЛНЧ   

2. Настоящ адрес с регистрация преди/ след 1 март на настоящата година /огражда се 

вярното/: 

 

гр./с. ............................................................., общ.: ..............................., обл.: .......................... 

ул./бул./кв. .................................................................., № ......... бл. ............ вх. ........ ап. ........ 

ІІ. Данни за родител /настойник/ представител  

1.Трите имена: .........................................................................................................................., 

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

 /майка, баща, настойник, упълномощен представител/ 

 

2. ЕГН/ЛНЧ   
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3.Настоящ адрес с регистрация преди/след 1 март на настоящата година /огражда  се 

вярното/: 

 

гр./с. ............................................................., общ.: ..............................., обл.: .......................... 

ул./бул./кв. .................................................................., № ......... бл. ............ вх. ........ ап. ........ 

 

4. Информация за връзка: тел:.........................................., e-maill:........................................... 

 

Желая/ не желая детето да посещава групите на целодневна организация на учебния 

ден    /огражда се вярното/. 

 

Прилагам онези от документите, посочени по-долу, оградени с „да”: 

1. Документ за самоличност  за сверяване        

2. Копие на документ за настойничество и оригинал за сверяване      да/не 

3. Копие на документ, че са ми възложени грижи за детето и оригинал за сверяване       

да/не 

4. Нотариално заверено пълномощно от родителя        да/не 

5. Копие от документа за адресна регистрация по настоящ адрес на  родителя/ 

настойника/ лице, на което са възложени грижите за детето и оригинал за 

сверяване        да/не  

6. Удостоверението за раждане на детето  за сверяване     да/не  

7. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал   да/не 

8. Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група          да/не 

9. Препис - извлечение от акт за смърт на родител       да/не 

10. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК  на детето и оригинал за сверяване  

да/не 

11. Служебна бележка, издадена от местоработата на един от родителите, 

удостоверяваща адреса на работното му място    да/не 
 

Декларирам: 

1. Запознат/а съм с Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските 

училища на територията на гр. Монтана и приложенията към нея. 

2. Запознат/а съм с условията за целодневна организация на учебния ден в 

училището. 

3. Декларирам,че ………………………………………………………………………от 

същото семейство е ученик/чка  в…………клас на училището. 

4. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД 

и като такива попадат под специален режим на защита. 

5. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, 

съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата:.........................                                                                 .............................................. 

                                                                                                                   /подпис/ 


