
 

                         Детска градина № 125 “Усмивка” 
           п.к.1618 гр.София, р-н Овча купел, ул. “Монтевидео ” № 21А, 

 тел.02/426128       08841714591      0884801674 
e-mail: usmivkadet@abv.bg 

 

 

 

СПРАВКА 

Детето: .........................................................................................................................................  от ............................група име 
на групата“....................................................................“има .........................................................................................отсъствия                                                                                                                                    

                                                                                                                                    /словом//   по СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ до                                                                                       

дата ..................................г. 
ИЗГОТВИЛ СПРАВКАТА:  

Г-жа ...............................................................................................................................................     ........................................ 

/име, фамилия на учителя в групата/                                                                                                                   /подпис/ 

                                                                                                     Вх. № …………………………….                                                                       

 

ДО  Г-ЖА А.АЛИПИЕВА-ГЕРОВА  

ДИРЕКТОР  

НА   ДГ№125 „УСМИВКА“  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

от 

..............................................................................................................................................................
(трите имена на родителя) 

..............................................................................................................................................................
(  адрес,) 
.............................................................................................................................................................. 

( телефон за контакти) 

(e-mail)...................................................................................................................................................   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,  

 

Уведомявам Ви,че  детето ми:  

.............................................................................................................................................................. 
( трите имена на детето ) 

посещаващо ………………………… възрастова група в поверената Ви детска градина  да 

отсъства  за периода от ………...….20……г.  до……......……20........г.по семейни причини  

:…….......………………………..................................................(опишете причината  за отсъствие)  

Запознат съм с: 
 • Чл. 10, ал. 1 - 3 от Наредба № 5 / 03.06.2016 г. за предучилищното образование – „Децата от подготвителните 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. Отсъствията на 

децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10(десет) дни за съответната 

учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина. 

Извън случаите по ал. 2 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.“   

• § 10 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (Обн., ДВ, бр. 

85 от 02.10.2020 г.) – „Отсъствията на децата по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за учебната  година 

са допустими за не повече от 10(десет) дни при условията на чл. 10, ал. 2“ от Наредба № 5 / 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование.  

 • Правилника за организиране дейността на ДГ № 125 „ Усмивка„гр.София  след писмено уведомяване на директора 

от родителите/настойниците   2/два/ дни  преди   деня на отсъствията на  детето  . 

 

дата: ......................г.                                   С уважение: ................................................................  

гр..: София                                                                                       ( подпис на родителя) 

                                                                                           

                                                                                                 име и фамилия:.............................................................................................. 


