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Вх.№……………../……………….201.... г.  ДО  
 ДИРЕКТОРА НА 
 105. СУ ”АТАНАС ДАЛЧЕВ”  

З А Я В Л Е Н И Е 

от…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
/трите имена на родителя/ 

 

родител на …………….,……………………………………………………..………………………..… ученик от IV-……клас 
                                                                                             /трите имена на ученика/  
 

Уважаема госпожо Директор, 
Заявявам, 

 

че желая синът/дъщеря ми …………………………………………………………………………………………..………………… 
/трите имена на ученика/ 

 

да бъде приет/а в повереното Ви училище за учебната 2018/2019 година в V клас в паралелка*: 
 

ЖЕЛАНИЕ ПАРАЛЕЛКА ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК 

ПЪРВО  
 

  

ВТОРО  
 

  

Декларирам, че  
 съм запознат/а с критериите за прием в паралелките за пети клас; 
 приемам униформата на училището, която детето ми ще носи по време на учебните занятия; 
 съм запознат/а с избираемите учебни часове за съответните паралелки в пети клас. (виж по-долу). 

 

Телефон за обратна връзка:……..................................……. E- mail: ............................................................................ 

Дата: ……………… г.  Ученик:…………………………….. /подпис/  

гр. София  Родител:……………………………. /подпис/ 
 

*Забележка: За първи чужд език можете да посочите английски или италиански - изучава се с 3,5 
уч.часа/ седм. в 5 и 6.клас; 
За втори чужд език можете да посочите английски, италиански или руски. 
Втори чужд език се попълва ЕДИНСТВЕНО за паралелка с разширено изучаване на чужди езици.  
За паралелката Информационни технологии и английски език НЕ СЕ посочва чужд език.   

Паралелка с разширено изучаване на Избираеми учебни часове в пети клас 

Информационни технологии  
и английски език 

 Английски език – 1 уч. ч./седм. 
 Информационни технологии – 1,5 уч. ч./седм. 

Математика и природни науки  Математика – 2 уч. ч./седм. 
 Човекът и природата – 0,5 уч. ч./седм. 

Чужд език  
Италиански език – първи чужд език 

 Английски или руски език – 2,5 уч. ч./седм. 
               /посочва се един език/ 

Чужд език 
Английски език – първи чужд език 

 Италиански или руски език – 2,5 уч. ч./седм. 
               /посочва се един език/ 

Изобразително изкуство  
и информационни технологии 

 Изобразително изкуство – 1,5 уч. ч./седм. 
Информационни технологии – 1 уч. ч./седм.  

 


