
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.:  0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

 

вх. №……………………………. 

 

  ДО  

  ДИРЕКТОРА 

  НА СУ  „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

  ГР. БАНСКО 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
за записване в седми клас през учебната 2022/2023 г. 

 

От .......................................................................................................................................................... 
(име, презиме и фамилия на родителя/настойника) 

Адрес: ................................................................................................................................................... 
(град, п.код, ул., №, ет., ап.) 

Телефон……………......….……………, електронна поща ............................................................. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

1. Заявявам желание  детето ми 

………..………………………………………………….............................................…...................., 
(име, презиме и фамилия на детето) 

родено на ....................................г. да бъде записано за обучение в седми клас през учебната 

2022/2023 година в повереното Ви училище. 

 

2. Заявявам желание  детето ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове 

/отбелязват се и трите предмета/: 

 Български език и литература 

 Математика     Биология и здравно образование 

 

3. Заявявам желание от задължителните спортни дейности, детето ми да участва в спортен 

отбор по: 

 волейбол 

        

4. Заявявам желание детето ми да посещава занимания в целодневна организация на 

учебния ден /отбележете желания отговор/: 

   ДА   НЕ    

 

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 Правилник за дейността на училището. 

 

 

mailto:sou_bansko@abv.bg


Прилагам следните документи: 

 

1.Копие от удостоверение за раждане  

2.Удостоверение за завършен начален етап на основната степен на образование 

3.Други................................................................ 

 
 

Декларирам за доброволно предоставеното информирано съгласие личните ми данни и 

тези на детето да бъдат обработвани за нуждите на горе изложените цели при стриктно спазване 

на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент. 

 

 

Дата:29.04.2022. г.                                                                    С уважение:………….……… 
                                                                                                                                   (подпис) 

  

 

Данни за ученика: 
 

......................................................................................................................................................
/трите имена на ученика/ 

....................................................................................................................................................  
/адрес/ 

 

Дата на раждане: .............................................. 

Роден/а/ в град: ................................................. 

Личен лекар: ........................................................................................................................... 
/имена и телефон/ 

 

 

Данни за родителите: 
 

Майка: ......................................................................................................................................  

 

Адрес:.......................................................................................................................................  

 

.........................................................................       .............................................................. 
/месторабота/       /длъжност/ 

 

 

GSM: ....................................................... e-mail: .................................................................... 

 

Баща: ......................................................................................................................................  

 

Адрес:.......................................................................................................................................  

 

.........................................................................       .............................................................. 
/месторабота/       /длъжност/ 

 

 

GSM: ....................................................... e-mail: .................................................................. 
 


