
ДО  

ДИРЕКТОРА НА 

ПГЕБ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  

 

от .................................................................................................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

в качеството си на 

………………………………………………………………..………………………………………………………  

/ родител/родители, настойник/настойници, попечител/попечители, лице/лица, полагащо/полагащи 

грижи по Закона за закрила на детето/ 

Постоянен адрес :................................................................................................................... 

    /област, населено място, община/ 

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

/ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

Настоящ адрес:.......................................................................................................................... 

/област, населено място, община/ 

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

/ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

телефон за връзка: ................................................................................................................., 

електронна поща ...................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, 

  

С настоящото заявление, на основание чл. 12 ал.2, във връзка с чл.115а, ал.4, т. 1-

3 от Закона за предучилищното и училищното образование,  

моля сина ми /дъщеря ми 

………............................................................................................................................., 

 /име, презиме, фамилия на ученика/ 

ученик/чка в ………….. клас, да премине в дневна форма на обучение от разстояние в 

електронна среда поради следните причини: 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 



………………………………………………………………………………………………... 

 Задължавам се да осигуря необходимите условия за обучение, както следва:  

 да се осведомявам за детето си относно приобщаването му в училищната среда, 

успеха и развитието му в образованието и спазването на училищните правила; 

 да се запозная с правилника за дейността на училището и/или Центровете за 

специална образователна подкрепа, да го спазвам и да съдействам за спазването 

му от страна на детето; 

 да набавя необходимите учебни помагала и познавателни книжки; 

 да осигуря достъп до Интернет и свързаните с електронното обучение аудио, 

видео, компютърни и комуникационни технологии и средства;  

 да гарантирам редовното присъствие на детето си в часовете във виртуалната 

класна стая, като уведомявам своевременно училището в случаите на отсъствие; 

 да участвам в процеса на изграждане на навици за самоподготовка  като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

 да участвам в родителските срещи в електронна среда;  

 да се явявам на организирани от училището срещи в електронна среда, след 

покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за 

двете страни време.  

 

 Към настоящето заявление прилагам: 

1. Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в 

съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

2. Документи, удостоверяващи мотивите за избор на горепосочената форма. 

 

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на РУО – София-град да ги използва за 

нуждите на администрацията във връзка с осъществяване на процедурата. 

Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО – София-град или 

училището според изискванията на Закона за защита на личните данни. 

Подателят на документите носи отговорност за верността на вписаните данни. 

 

 

Дата: …………………  С уважение: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

        /име и подпис/ 


