
Заявление от родител до директора за отсъствие на ученик от училище по уважителни причини 
(чл. 62, ал. 1, т. 4 от Наредба за приобщаващото образование, обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 

27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.) 

 
 

Вх. № ………/ ……………. 20…… г. 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ГР. ДВЕ МОГИЛИ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От…………………………………………………………………………………………………………………………………………., родител на 

……………………………………………………………………………………………….. – ученик/ученичка в …………… клас през 

учебната 2019/2020 г. , адрес и телефон за контакт:…………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ОТНОСНО: Отсъствие по уважителни причини до 7 учебни дни в една учебна година 

 

 

 

        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

         Моля да извините отсъствията от учебни занятия на  сина/дъщеря ми 

……………………………………………………………………........................................ – ученик/ученичка в …………… клас 

през учебната 2019/2020 г.  на ……………………20..….. г. / считано от .................................... до 

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

Отсъствията се налагат поради:……………………………………………………………………………………………………………….. 

                                           (вписват се причините) 

 

         От свое име и от името на сина ми/дъщеря ми се ангажирам той/тя да усвои учебното 

съдържание и да подготви необходимите домашни работи, задачи, проекти и др., зададени по 

време на неговото/нейното отсъствие от учебни занятия.  

        Надявам се изложените по-горе причини да бъдат счетени за основателни и отсъствието да 

бъде разрешено. 

 

 

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