
 

 

 

 

 

 

 

 

ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ    

НА ............. КЛАС       Вх. №……………./……………… 

НА СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“  

ГР. РУСЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от............................................................................................................................................................... 

постоянен адрес (или адрес за кореспонденция): гр. (с.) ........................................................., 

Община ......................................., ул. .............................................................. № ........., бл. ......., вх. 

......, ет. ........, ап. ......, тел. номер за връзка: ........................................., email: 

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

Относно: Отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година.  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ………………………..,  
 

На основание чл. 62, ал. 1 т. 3* от Наредба за приобщаващо образование, Ви уведомявам, че 

синът/дъщеря ми………………… ....................................................................... от ....................... 

клас  ще отсъства от учебните занятия за ................ дни, от ................................. 

до...................................... на ………………… 201…. г. по ……………. 

……………………………..……………..………..........................................................…… причини.  

Запознат/а съм с разпоредбите на Правилника за дейността на СУ „Йордан Йовков“ – Русе  

   

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

/………………………/                                                                         
Забележка* т.3 /до 3 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на класния ръководител въз основа на 

мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието/ 

 

ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ    
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от............................................................................................................................................................... 

постоянен адрес (или адрес за кореспонденция): гр. (с.) ........................................................., 

Община ......................................., ул. .............................................................. № ........., бл. ......., вх. 

......, ет. ........, ап. ......, тел. номер за връзка: ........................................., email: 

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

Относно: Отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година.  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ………………………..,  
 

На основание чл. 62, ал. 1 т. 3* от Наредба за приобщаващо образование, Ви уведомявам, че 

синът/дъщеря ми………………… ....................................................................... от ....................... 

клас  ще отсъства от учебните занятия за ................ дни, от ................................. 

до...................................... на ………………… 201…. г. по ……………. 

……………………………..……………..……..........................................................……… причини.  

Запознат/а съм с разпоредбите на Правилника за дейността на СУ „Йордан Йовков“ – Русе  

   

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

/………………………/ 
Забележка* т.3 /до 3 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на класния ръководител въз основа на 

мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието/ 


