
 

                   До Директора 

          на 132 СУ “Ваня Войнова“,  

район „Красно село“ 

                 град София 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от ……………………………………………………………………………… 

/име, презиме, фамилия на майката/ 

телефон: ……………………………., имейл: ………………………………………...……. 

……………………………………………………………………………… 

/име, презиме, фамилия на бащата/ 

телефон: ……………………………., имейл: ………………………………………...……. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Моля, детето ми 

…………………………………………………………………………………… 

/име, презиме, фамилия на ученика, ученичката/ 

да бъде записано в …………………. клас през учебната ………………….. 

година в 132. Средно училище „Ваня Войнова“ като ученик(чка) в ……….. 

клас – …………………………… форма на обучение. 

/дневна, индивидуална, комбинирана, самостоятелна/ 

 До момента синът/дъщеря ми се е обучавал в 

………………………………………………………………………………………………… 

/точното наименование на училището/ 

I. Прилагам следните документи: 

1. ………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………... 

II. Запознат съм със следните документи: 

1. Правилник за дейността на училището; 

2. Етичен кодекс; 



3. Електронната платформа за кореспонденция и електронен дневник - 

Shkolo.bg; 

4. Мерки и правила за използването на мобилни телефони на територията на 

училището. 

III. Задължавам се да представя декларациите, както следва: 

1. Данни за ученика, необходими за задължителната училищна документация/ 

дневник на паралелката; 

2. Декларация за спортни дейности; 

3. Декларация за разширена подготовка в избираемите учебни часове/ избираеми 

модули/ профилиращи предмети; 

4. Декларация за предоставяне на лични данни; 

5. Декларация за спазването на мерките и правилата на обучение, за недопускане 

и ограничаване на рисковете от разпространението на COVID – 19 на територията на 

132. СУ „Ваня Войнова“ и опазването на живота и здравето на децата и учениците; 

6. Декларация за снимки за рекламни материали, които ще бъдат използвани за 

популяризиране дейността на училището; 

7. Декларация за мерките и правилата за използването на мобилни телефони на 

територията на училището; 

8. Указание за електронен дневник; 

9. Характеристика на средата; 

10. Декларация за целодневна организация на учебния ден – организиран отдих 

и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси след приключване на 

задължителните учебни часове по седмично разписание; 

11. Декларация за допълнителна подготовка във факултативни учебни часове; 

12. Декларация за целодневна организация на учебния ден – смесен блок; 

13. Декларация за приключването на учебните часове; 

14. Декларация за маршрут. 

 

 

Дата: …………….. г.   С уважение:………………………… 

град София     /име, фамилия, подпис на майката/ 

С уважение:………………………… 

/име, фамилия, подпис на бащата/ 

 

 


