
  

ДО  

ДИРЕКТОРА НА 

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

ИЛИ  

ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА 

…………………………. 

ДО НАЧАЛНИКА  

НА РУО – ПЛОВДИВ-ГРАД 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  

 

 При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в 

училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, 

обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда 

може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната 

епидемична обстановка. 

 

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 име на ученика / 

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: 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 

ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 38   

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 

ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;  

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника 

на регионалното управление на образованието. 

Моля, оградете желаното от Вас 

 

моля детето/ученика................................................................................................................., /име, 

презиме, фамилия/ 

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

среда, за срок до …………………. 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. Документ удостоверяващ здравословни причини / не се изисква 

медидцински документ издаден от лекар, който има чувствителни лични данни/  или 

други уважителни причини, че ученикът не може да посещава училище. 

 

2. 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 и задълженията на родители при обучение 

от разстояние в електронна среда на ученика. 

 

 

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

администрацията във връзка с осъществяване на процедурата. 

Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО – Пловдив и ОУ”Кочо 

Честеменски”, според изискванията на Закона за защита на личните данни. 

Подателят на документите носи отговорност за верността на вписаните данни. 

 

 

 

Дата: …………………  С уважение: 

1. …………………………………………. 

                                                                          /име и подпис, родител/настойник/ 

 

2. …………………………………………. 

        /име и подпис, ученик/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От ……………………………………………………………………………………………………….. в 

качеството ми на 

родител на ………………………………………………………………………………………….., ученик 

от ………..клас на  

училище…………………………………………………………………………………град/село…………

…………………………., 

 

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 

РАЗСТОЯНИЕ 

 

1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му участие в 

обучението в електронна среда от разстояние. 

2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние 

в електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и развитието му;  

3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда.  

4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни 

причини. 

5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за изграждане и/или 

утвърждаване на навици за самостоятелно учене. 

 

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

                                                                          /име и подпис, родител/настойник/ 

 

 

 


