
Вход. №……………. /  До 

 Директора на 

............................. 2016 г. ПМГ “Акад. Никола Обрешков” 

 гр. Бургас 
        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От ...................................................................................................................................................... 
/име, презиме и фамилия на родителя/ 

 

родител /настойник на ............................................................................................................................. 
/име, презиме, фамилия на детето/ 

с ЕГН ......................................., който/която е ученик (ученичка) в ІV клас за учебната 2015/2016 

година в училище ...................................................................................................................................., 

град........................................ 

Телефони за връзка: дом........................ GSM …..…………… e-mail:..................................... 

 

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

Моля синът/дъщеря ми да бъде допуснат/а за участие в Общоградския преглед на 

знанията по математика на 11.06.2016 год.  

Запознат/а съм с регламента за прием на ученици в V клас на ПМГ ”Акад. Н. 

Обрешков” – Бургас за учебната 2016/2017 година, публикуван в сайта на училището и го 

приемам. 

По собствено желание внасям такса правоучастие на посочената от Вас банкова сметка на 

Училищното настоятелство на ПМГ за обезпечаване на прегледа с консумативи и заплащане 

труда на квесторите, проверителите и обслужващия персонал. 
 

ДЕКЛАРАРАМ, че: 

 На Националното външно оценяване по математика, проведено от МОН на 10.05.2016 г.  

детето ми е получило …………………… точки. 

 Годишната оценка по математика от свидетелството за завършен начален етап на 

основно образование е: ………………………… 

 В ІV клас детето ми е изучавало чужд език: ……………………………. 

 Ако детето ми бъде поканено за ученик в ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас за 

учебната 2016/2017 година, бих желал то да изучава ……………………… език. 
руски  / немски 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че към настоящото заявление прилагам и следните документи: 

 Служебна бележка, издадена от училището, в което детето ми е завършило ІV клас, 

удостоверяваща броя получени точки на Националното външно оценяване по математика, 

проведено от МОН на 10.05.2016 г. 

 Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование. 

 Копие от вносна бележка за внесена по банков път такса от 15 лв. по сметката на 

Училищното настоятелство на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ - Бургас 

 

 

..................................... С уважение, ....................................... 

         /дата/          /подпис/ 


