
 

Уважаеми родители,  

Във връзка  с решение на Народното събрание от 13.03.2020г за 

обявяване на извънредно положение на територията на Република България. 

и  заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на миснитъра на здравеопазването за 

удължаване на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. Ви 

информираме, че записването на класираните деца в Подготвителната група 

на ОУ “Кочо Честеменски”, Пловдив за учебната 2020/2021 г. ще се 

осъществява само по електронен път. 

       Образците на документи за записване на децата ще  бъдат  публикувани 

на сайта на училището в раздел “ Прием” → “ Подготвителна група”→ 

“Документи за записване на ученици в ПГ за учебна 2020/2021г.“. 

За записване на класираните деца е необходимо родителите да 

попълнят и изпратят на служебната поща на училището 

(school@chestemenski.com) следният комплет от документи: 

1. Заявленеие за записване на дете в ПГ за учебната 2020/2021г. /по 

образец/; 

2. Сканирано копие от акт за раждане на детето / заверен “ Вярно с 

оригинала”/ 

3. Декларация за истинността на подадените данни и документи; 

4. Декларация за наличието на друго дете, учащо в училището /по 

образец/. Попълва се само от родителите, които са ползвали точки по този 

критерии. 

5. Сканирано копие от акт за смърт на един или двама починали 

родители /заверено “ Вярно с оригинала”/. Попълва се само от родителите, 

изполвали точки по този критерии. 
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6. Декларация в свободен текст, че детето не посещава детски или 

учебни заведения в момента .  / Декларацията се изисква само ако детето не 

посещава детско или учебно зааведение/. 

7. Документи от Ресусрсен център за децата със СОП /заверен  

с“Вярно с оригинала”/. 

Списък на записаните деца по входящ номер ще бъде публикуван на 

сайта на училището на 10.04.2020г. 

Оригинали на подадените по електронен път документи ще бъдат 

приемани в деловодството на училището в срок от 14 дни, считано от датата 

на прекратяване на извънредното положение. 

 

 

 


