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Вх.№………/…………..20    г. 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА СУ “ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” 

ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

З А Я В Л Е Н И Е 

от  

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

(име на родителя) 

 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Заявявам доброволно своето желание  синът ми/ дъщеря ми..............................................  

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

дата на раждане ………………..............., от …………. клас да бъде записан/а в целодневна организация на обучение  

(ЦДО) за  ........................ клас през  учебната 20…./20…..г.  

ДЕКЛАРИРАМ, 

че синът ми/дъщеря ми ще посещава  ЦДО (следобед) ежедневно най-рано до 16,30 часа  

Запознат съм, че съгласно чл. 347, ал 2 от Закона за предучилищното и училищно образование родител, 

който не осигурява присъствието на дете, записано в ЦДО  подлежи на глоба в размер от 50 до 150 лв. 

Предоставям доброволно лични данни за обработка между нас и Вас без да бъдат предоставяни на трети 

лица. 

. 

 

Дата ………………                                                                Родител: …………………. 

         /                                   / 
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