ДО
ДИРЕКТОРА НА
Математическа гимназия
„Д-р Петър Берон“
гр. Варна

Приложение № 4

Вх. № .........................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в приема за V клас за учебната 2017/2018 г.
от
…………………………………………………………………………………………………, родител на
(трите имена на родител)

…………………………………………………………………………………………., ….………………,
(име, презиме и фамилия на ученика)

(дата на раждане)

……………………………………………………………………………………………………………….
(АДРЕС: област, община, ПК, гр./с., ж.к./кв., ул., №, бл., вх., ет., ап.)

тел. ………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….
(област, община, населено място и наименование на училището, в което ученикът е завършил IV клас)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля синът/дъщерята ми да бъде допуснат/а до участие в приема за V клас в повереното Ви училище,
тъй като отговаря на изискванията на чл. 73, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование.
Прилагам следните документи:
1. Копие/я на служебна/и бележка/и с резултатите от олимпиадата и/или състезанията в областта на
математиката, включени в календара на Министерството на образованието и науката за учебната 2016/2017
година - …… (…………………) броя.
2. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
Забележки:
1. Допълнителни документи се представят за учениците, които ползват права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 10
от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. На комисията се предоставят копия, а
оригиналите се представят само за сверяване от члена на комисията, който приема документите.
2. За ученик, ползващ право по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование, се предоставя Акт за раждане.
3. За ученик, ползващ право по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование, се предоставя документ, доказващ правото.

Родител: ……………………………………………………….
(име, презиме и подпис)

Член на училищната комисия: ……………………………………………..
(име, презиме и подпис)

Дата ..............................

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният……………………………………………………………………, родител на
(трите имена на родител)

…………………………………………………………………………………………., ….………………,
(име, презиме и фамилия на ученика)

(дата на раждане)

декларирам своето информирано съгласие/несъгласие за публичното публикуване на сайта
www.mgberon,com на името на дъщеря/синът ми при оповестяване на класирането на учениците
за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2017/2018г.

Декларатор: ……………………………………………………….
(име, фамилия и подпис)

Дата ..............................

