ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
с преподаване на английски и немски език

гр. Варна; 9010 ул.”Подвис”29; тел: 301-235;303785; e-mail:
firstls@1eg.eu
_________________________________________________________
ДО ДИРЕКТОРА НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВАРНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
От _______________________________________________________________________
/трите имена на родителя/

Родител на ________________________________________________________________
Ученик/чка в _________ клас за учебната 20__/20__ г.
Адрес и телефон за контакт: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
Относно: Отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година /чл.62, ал.1, т.4 от
Наредбата за приобщаващо образование/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Желая дъщеря ми/синът ми ______________________________________________________________
да бъде освободен/а от учебни занятия по чл. 66, ал.4, т.4 от Правилника за дейността на училището
за периода от _________ до ________ включително. Отсъствията се налагат поради семейни
причини.
Надявам се да счетете изложените причини за основателни и да разрешите отсъствието.
Декларирам, че до настоящия момент детето ми не е използвало/е използвало ______ дни за
учебната 20__/20__ г.
С уважение,

Подпис................

Дата: ___________

Съгласувано с класен ръководител: Ученикът е използвал ______ дни за
учебната 20__/20__ г. до настоящия момент.
_______________________________________________________________________________
/име, фамилия и подпис на класния ръководител/

Предоставяйки тези данни, давам съгласието си Първа езикова гиманзия – Врана да ги използва за
осъществяването на дейностите по извиняване на отсъствията научениците за учебната 20_/20__
г. Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в Първа ЕГ според изискванията на
Регламент ЕС 2016/679.

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
с преподаване на английски и немски език

гр. Варна; 9010 ул.”Подвис”29; тел: 301-235;303785; e-mail:
firstls@1eg.eu
_________________________________________________________
ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ____ КЛАС ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВАРНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
От _______________________________________________________________________
/трите имена на родителя/

Родител на ________________________________________________________________
Ученик/чка в _________ клас за учебната 20__/20__ г.
Адрес и телефон за контакт: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
Относно: Отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година /чл.62, ал.1, т.3 от
Наредбата за приобщаващо образование/

УВАЖАЕМИ Г-н/Г-жо _______________________,

Желая дъщеря ми/синът ми ______________________________________________________________
да бъде освободен/а от учебни занятия по чл. 66, ал.4, т.3 от Правилника за дейността на училището
за периода от _________ до ________ включително. Отсъствията се налагат поради семейни
причини.
Надявам се да счетете изложените причини за основателни и да разрешите отсъствието.
Декларирам, че до настоящия момент детето ми не е използвало/е използвало ______ дни за
учебната 20__/20__ г.

С уважение,

Подпис................

Дата: ___________

Предоставяйки тези данни, давам съгласието си Първа езикова гимназия – Варна да ги използва за
осъществяването на дейностите по извиняване на отсъствията на учениците за учебната
20_/20__ г. Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в Първа ЕГ според
изискванията на Регламент ЕС 2016/679.

