Вх.№……../…… ……. 2022 год.
ДО ДИРЕКТОРА
НА ДЕТСКА ГРАДИНА
“ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”- ЯМБОЛ

З А Я В Л Е Н И Е
от……………………………………………………………………………
/трите имена на родителя/
Адрес…………………………………………………………………………
Домашен телефон /G S M/……………………………………………
ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Заявявам желанието си детето ми …………………………………….
………………………………………………………………………………………
родено на ……………………………………. в град……………………………
ЕГН……………………… да бъде прието в поверената Ви детска градина,
считано от……………………………… .
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ :
Родител/Настойник…………………………………………………………………
майка…………………………………………………………………………………
месторабота :………………………………………………………………………..
адрес и телефон :……………………………………………………………………
баща…………………………………………………………………………………..
месторабота :………………………………………………………………………..
адрес и телефон :……………………………………………………………………
Личен лекар на детето :……………………………..тел.:…………………………..
Предпочитана форма на организация на предучилищното образование –
целодневна , полудневна , почасова или самостоятелна организация.
/подчертайте предпочитаната от Вас форма на организация /

ПРИЛОЖЕНИЕ :
/Отбележете представените от Вас документи с „Х“ :
1.Копие от акта за раждане на детето;
2.Медицински документи/при постъпване на детето/;
3.Лична карта на родителя/настойника – за справка;
4.Документ за месторабота на родителите/настойниците (от работодателя)
или документ,удостоверяващ ,че родителите са безработни;
5.За деца с увреждания ,хронични или други заболявания или със СОП –
Копие от решение на ТЕЛК,ЛКК,становище на Експертна комисия към РУО;
6.Дете , на което поне един от родителите е с трайно намалена работоспособност над 71% - копие от решение на ТЕЛК;
7.Дете от семейство с три или повече деца от едно домакинство – копие на
удостоверение за родените от майката деца;
8.Деца близнаци - копие на удостоверение за родените от майката деца;
9.Дете , настанено за отглеждане по реда на чл.26 от ЗЗД при близки и
роднини или приемни семейства – копие от съдебно решение или заповед за
настаняване на Дирекция „СП“- Ямбол;
10.Дете – сирак – копие от акт за смърт на родител/настойник;
11.Дете , на което поне един от родителите е редовен студент- удостоверение,издадено от съответния ВУЗ,че родителя е студент към датата на подаване на
заявлението;
12.Дете в риск , съгласно определението по чл.1 т.11,букви „б“ и „в“ от ЗЗД
– писмо от ОЗД към Дирекция „СП“- Ямбол;
13.Друго дете от семейството ,което посещава ДГ/ДЯ в момента –
Трите имена на детето…………………………………………………………….
ЕГН……………………група………………….ДГ/ДЯ…………………………………
град…………………..
ДЕКЛАРИРАМ :
1.запознат/а съм с Наредбата за условията и реда за записване,отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в ДГ и училища на територията на
Община Ямбол и Правилника за организация на дейността на ДГ“Щастливо
детство“.
2.Информиран/а съм ,че всички предоставени данни са лични по смисъла на
ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.
3.Съгласни сме с условията за сутрешен прием,предвидени в Правилника за
организация на детската градина.
4.Подал/а съм заявление за прием и в други ДГ на територията на общината:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………….2022 година

с уважение:…………………
/подпис/

