Вх. № ..................................
ДО ДИРЕКТОРА НА 193 ДГ „СЛАВЕЙЧЕ“
ГР. СОФИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
От .........................................................................................................................
(трите имена на родителя)
ОТНОСНО: Отсъствие на дете по уважителни причини
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че детето ми ..................................................................................................................
от ................ група, да отсъства от детската градина по домашни причини от ………… до
………..………
Запознат съм с условията на Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование: отсъствия за
децата от първа и втора групи се извиняват до 30 работни дни за една учебната година – от 15.IХ до 31.V, само при
предварително подадено писмено уведомление, заведено във входящия дневник на детската градина. Децата от
подготвителните трета и четвърти групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да
отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган,
както и по семейни причини през учебно време за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено
уведомяване от родителите, представено предварително на учителите на групите. Извън тези случаи отсъствие на
децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за
съответната година със заповед на Министъра на образованието и науката, както и по време на пандемия и/или
епидемия, обявени от министъра на здравеопазването.

Дата ………………….
гр. София

С уважение:
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