
до
пгвдсвдАтшя НА комисияп
м ІІАСОЧІЈАНЕ НА ученици с хгонични
ившышния. с ФИЗИЧЕСКИи сІ-:нюгни
увгшклшия.със спншмлни онгмовдтшни
потгнвностипо чл. по, АЈІ. " от ЗАКОНА ЗА
пгвдучилищнотои училищнотоовшзовднин, от
домови ЗА дЕІ-ІАЈШШЕІ-ІИот годитшскд ггижА. и
от ЦЕНТРОВЕТЕи НАСТАНЯВАНЕ от свмпн тип и
УЧЕНИЦИ.НАСТАНЕНИ в пгивмни свмайствд
гг. софия

здявлшнив
з: класиране и нясочваи: в прпфплирпниІпрыелки и лирялыши за придобиванен:профвсионн но образование

ЕГН [пол [м *ж вхоплшномср

пощенски кодобщина
гр Іс.

ж.к ул

тел. за коІпакги:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖОПРЕДСЕДАТЕЛ.

пре: учебната 2019/2020 г. предстои да завърша УП клас

а
(училище)

община.. област

Жечаи ла была насочен/а за обучение н следните училища. профили иа обучение и

специалности от професии. посочени по реда ни желанията ии:

м Пореден Неш профил специалност-м професия училище
но Списъка (само за
ред специалностите)

им..

[Ірилагам необходимите документи.

дата. Подпис на ученика.1Р.(с.

НадписРодитшгнасюйпик .

шие и Фамилия/

длъжностналице от дом:
«ш

'итили;
длъжностно лице от комисия-ш:.

(ни: и шшшл/ ,Забшежка:
Вхпдящилт лющт се липывадт длъжностната лице. което приема :жителите



до ДИРЕКТОРА
НА гњгионмвнцвнтъг ЗА
ПОДКРЕПАНА пгошзсд НА

ПРИОБЩАВАЩОТООБРАЗОВАНИЕ 7 софия-гид

ЗАЯВЛЕНИЕ
за .ед-шие з: обучеиие в нрофпли или п спипшппгпІ пт професии

т ..
к собствена. бащина и Фамитно име на рецитал)

водим на . . . . . . . . . . . . ..
(собствена. бащина и фамилна им:: нн уиеиииы

Адрес... .. Гслгфон . „
През настоящата учебна 1018/:019 г синът ми дъщерл ми предстои да завърши ил клас

в... . гр София

(учтише)

увшсм-:миг.н дигпсгог,
желал еипьт ми! дъщеря ми ли бъде насочи/и в следите училища. профили на обучение и

спсцищности 01 прифссии, поставяли по реда и: желанията ми.
профииыдедидпност вІг прсфссия учшІишс

Прилагпм:
І. ори. имал да медицинско евидыелпии. иывдеп ш общспрвтикуввщиялекар на ученика, и.

липси на пратиш-питания при иащидшетвдие по профил шІи по спсцишност и професия
2. Заповед :а допыпитеппапедкрепдш директора на Рцпптю е София е град
З. Други

Рппитсл: Подпис ...иидиїтдииији

ддта


