ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
с преподаване на английски и немски език

гр. Варна 9010 ул.”Подвис” 29; тел: 052/301-235;052/303-785;
e-mail: firstls@1eg.eu
_________________________________________________________

ДО ДИРЕКТОРА
НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
ГР. ВАРНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
За обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние
От_____________________________________________________________.,
родител на __________________________________________ от ______ клас
адрес за комуникация: _____________________________________________
________________________________________________________________
(град, ул., №, бл, вх., ап.)
Телефон за врзка: _____________________
ел. поща_____________________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
С

настоящото

заявление

моля

дъщеря

ми/синът

_____________________________________________________

ми

ученик/чка

от _______ клас да се обучава в електронна среда от разстояние в дневна
форма за учебната 2020/2021 година
Прилагам:
1 – Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението;

С уважение,
( _________________________ )

Дата: _________.г

ДЕКЛАРАЦИЯ
От _______________________________________________________________
в качеството ми на родител на ________________________________________,
ученик/чка от ________ клас на училище Първа езикова гимназия, град Варна

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за
пълноценното му участие в обучението в електронна среда от разстояние.
2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира
обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомявам за
участието, успеха и развитието му;
3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в
училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда.
4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам
училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда,
за отсъствие на ученика по уважителни причини.
5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за
изграждане и/или утвърждаване на навици за самостоятелно учене.

Дата:__________________.

Подпис: _____________________

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
с преподаване на английски и немски език

гр. Варна 9010 ул.”Подвис” 29; тел: 052/301-235;052/303-785;
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/

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ДИН __________________,
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 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: 052/301-235;052/303-785;
e-mail: firstls@1eg.eu
_________________________________________________________
Вх. № ЛС-06-______
______________20___ г.

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, телефон и e-mail 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: 052/301-235;052/303-785;
e-mail: firstls@1eg.eu
_________________________________________________________
ВХ. № ЛС-06______________

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
ВАРНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ____________________________________________________________
(ТРИТЕ ИМЕНА)

Ученик в ______ клас, ЕГН/ЛНЧ:___________________,
роден/а на__________ в гр./с. ___________________,
гражданство __________________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Желая да ми бъде издадена академична справка за упеха и хорариума
часове за ____________________ класове.
Справката ми трябва за да послужи пред ВУЗ-ове в ____________________
________________________________________________________________
(ИЗБРОЯВАТ СЕ ДЪРЖАВИТЕ)

За паралелки с IЧЕ – немски език:
ИМАМ ФУЧ/СИП по немски език
НЯМАМ ФУЧ/СИП по немски език

С уважение______

Дата _____________

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
с преподаване на английски и немски език

гр. Варна 9010 ул.”Подвис” 29; тел: 052/301-235;052/303-785;
e-mail: firstls@1еg.eu
_________________________________________________________
Вх. № ЛС-06-_______
____________________
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
ВАРНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на оригинал/дубликат на
___________________________________________________________________________
(вид документ – удостоверение, свидетелство, диплома)
От ________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
Завършил/а ________________________________ ________________________________
(клас, етап, степен на образование)
(профил)
През учебната ___________/_____________година
Издаването на документа се налага поради следните прични:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложени документи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
За контакти:
Тел: _____________________________ e-mail: _________________________________
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказaтелния
кодекс на Р България.
Задължавам се да получа дубликата в срок до 30 работни дни. При неспазване на този срок съм съгласен
документа да бъде унищожен.
Пълномощно № ___________________, Пълномощник:___________________________
(име, презиме, фамилия)
Предоставяйки тези данни, давам съгласието си Първа езикова гиманзия – Врана да ги използва за
осъществяването на дейностите по издаване на изискваниte документи. Посочената информация
ще бъде обработвана и съхранявана в Първа ЕГ според изискванията на Регламент ЕС 2016/679.
Подпис:

Дата:

