
 

43.Основно училище „Христо Смирненски“, Район „Илинден“, гр. София,  
бул. „Сливница“ №45, ou43@mail.bg 

 
ДО Г-ЖА СНЕЖИНА ГЕОРГИЕВА, 

ДИРЕКТОР, 
43. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

«ХРИСТО СМИРНЕНСКИ» 
ГР.СОФИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Допълнение  чл.18, ал.4 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
Относно: чл.21, ал.7 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

От …………………………….…………………………….....………………………………………………………………………………………… 

/трите имена на  родителя, настойника на детето или лицето, което полага грижи за детето/ 

родител на …………………………………………...………………………………………….,ученик/чка в ……………. клас за 

учебната ……................/……………………. г.  адрес за контакт:…………………………………………………………………… 

………………………….......................................................................................................................тел…................................................. 

.......ел.поща………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че синът /дъщеря/ ми няма да участва в дейностите в целодневна 

организация на учебния ден, съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование в дни от седмицата, както следва: 

Ден от седмицата Участие в: От…………..до……………………. 

   

   

Необходимостта от посещаването на дейностите в горепосочената таблица е продиктувана от 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Прилагам служебна бележка с подпис и печат от……………………………………………………………………. 

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

Уведомен съм, че настоящото заявление се подава в канцеларията на училището със служебна 
бележка от клуб, школа и др./с изх. номер, подпис, печат/ и копие на подаденото заявление до 01. 
септември 2020, съгласно чл.18, ал.4 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование. Декларирам, че ще спазвам заповедта на директора за 
взимане на ученици от целодневна организация на учебния ден в междучасията между учебните 
часове, съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите 
в училищното образование, както и че отсъствието от учебни часове за самоподготовка, съгласно 
чл.25 от Наредба № 10 и чл.210 от ЗПУО няма да доведе до затруднения в успеха и развитието на 

детето ми в процеса на училищното образование и съответства на чл.171, ал.1 от ЗПУО. 
 

Дата..............................................                                                                                                   Подпис:………………………… 


