
 

 

Входящ № ………….…/ ……………… г.   код по НЕИСПУО: 1690152 

ДО ДИРЕКТОРА                    

НА ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК 

съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Заявяваме желанието си  синът/дъщеря ни  

 

.............................................................................................................................................................................. 
(трите имена на ученика) 

с ЕГН....................................., роден/а в  гр. …………………………………………………………………. 

да бъде записан/а  в ОУ „Княз Александър I“, гр. Пловдив като ученик/чка в/във..........................клас за 

учебната …….../………г, считано от датата на заповедта на директора на приемащото училище   

ЧАСТ I. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ 

 

1. От............................................................................................................       ........................................... 
                                        (трите имена на родител, майка/настойник)                                               ( подпис) 

 

2. От............................................................................................................       ........................................... 
                                        (трите имена на родител, баща/настойник)                                               ( подпис) 

 

Данни на родител за електронния дневник SHKOLO.BG: 

 

Адрес:.................................................................................................................................................................. 

Тел:............................................................................... Е-mail: .......................................................................... 

ЧАСТ II. ДАННИ ЗА ДРУГОТО УЧИЛИЩЕ, ОТ КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕМЕСТЕН УЧЕНИКА: 

 

Име на училището: .......................................................................................  гр. /с./………………….. 

Клас и паралелка, в които се е обучавал ученика....................................... 

 

СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКТОР: 

………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………….…. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” 
4000 гр. Пловдив,  ул. “Хан Кубрат” 15 

тел :032/626953, 032/625559 , e-mail: admin@ka1.bg, www.ka1.bg 

 

mailto:admin@ka1.bg


 

 

ЧАСТ III: МОТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИКА: 

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

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

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

 

ЧАСТ IV: ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Копие на акт за раждане                      

2. Заявление за спортни дейности 

3. Заявление за изучаване на ИУЧ 

4. Декларация по чл.12, ал. 1 и 2 от ЗПУО 

5. Характеристика на средата 

6. Заявление за целодневна организация на учебния ден /когато е приложимо/ 

7. Копие на съдебно решение за родителски права /когато е приложимо/ 

8. Медицински документ /когато е приложимо/ 

9. Становище на ЕПЛР /когато е приложимо/ 

10. ………………………………………………. 

 

Декларираме, че сме: 

 

I. запознати с учебния план, по който ще се обучава детето ни през 

учебната………../……….година в ОУ „Княз Александър I“ (https://оу-княз-

александър.com/училище/#ucheben-plan)  и различията в учебния план на училището, от което 

се премества синът/дъщеря ми.  
 

II. съгласни ОУ „Княз Александър I“, град Пловдив, да съхранява и обработва личните ни 

данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставяме във 

връзка със записване на детето ни в съответния клас в училището. 

III. запознати с: 

- целта и средствата на обработка на личните ни данни; 

- доброволния характер на предоставянето на данните;  

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

 

С настоящата декларация декларираме съгласие за съхранение и обработка на личните ни данни при 

спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 

Декларатор: 1…………………………. 

                            /подпис/ 

Декларатор: 2…………………………. 

                           /подпис/  

*Заявлението се подава лично от родители/ настойник или нотариално упълномощено лице 

https://оу-княз-александър.com/училище/#ucheben-plan
https://оу-княз-александър.com/училище/#ucheben-plan

