
До Директора на ДГ№103 „Патиланско царство“

ЗАЯВЛЕНИЕ

От.....................................................................................................................ЕГН......................................................

и ………………………………………………………………………..……ЕГН…………………..………………..

живущи........................................................................................................................................................................

тел: ..........................................................................e-mail........................................................................................

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля да бъдат разгледани документи за прием по чл.7, ал.5 от Наредбата за прием на деца в общинските

детски градини на територията на Столична община, на детето ни .....................................................................

……………………………………………………………………… с ЕГН...........................................................

 Прилагаме копие от ЛКК / ТЕЛК за ......................................................................................................................

 Ксерокопие от удостоверение за раждане на детето  и ксерокопие от личните  карти  на родителите;

 Друго.......................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ съм запознат/а с условията за кандидатстване в ДГ№103 „Патиланско царство“ по чл.7,
ал.5 от Наредбата, а именно:
1. Родителите подават заявление с данните за  детето и подаващия заявлението,  към което прилагат копие
от горепосочените документи.Заявления, които не съдържат всички посочени документи, не се приемат
2. Уведомени сме,че подадените  заявления се разглеждат от сформирана за целта комисия, в състава на
която се включва медицинско лице и педагог от яслена група, като първото заседание за всяка учебна
година, се провежда не по-късно от месец Септември, преди подаване на информацията за Списък-
образец № 2а към НЕИСПУО.  Допълнителни заседания се извършват при освобождаване на място
в групите.
3. Комисията разглежда всеки отделен случай на дете с хронично заболяване, СОП или ТЕЛК, съобразно
изискванията на Наредба № 39 / 16.11. 2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията на МЗ /
изм. дв. бр.58 от 29 юли 2011г./ (Приложение № 4 и към чл.12 ал 1) и Вътрешни правила за прием по ал.7, т.5
от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на СО. След анализ на
заболяването, специфичните особености на сградния фонд на детската градина и възможностите за
осигуряване на подходяща физическа среда, комисията излиза с решение за прием на одобрените деца.
4. На всеки кандидатстващ се изпраща съобщение за резултата, по начин посочен от  родителя.
5. Уведомени сме, че подаването и приемането на документите не гарантира прием на детето в детската
градина.

ЗАЯВЯВАМЕ своето желание да бъдем информирани за решението на комисията по следния начин:

 на e_mail:.................................................................................................................................................................

 по пощата, на адрес.................................................................................................................................................

 по телефон, GSM........................................................................................................................................................

Дата:................................ Име и подпис на родителите:

1. ……………….…………..……..........................    .........................

2 ...............................................................................     .....................



Процедура по чл.7 ал.5 от Наредбата за
прием на деца
Процедурата по чл.7, ал. 5 от Наредба за прием на деца в общински детски градини на
територията на Столична община, е посочена в Правилника за дейността на ДГ№103
"Патиланско царство", а именно:
1. Родителите на деца с хронични заболявания, специални образователни потребности
или ТЕЛК подават заявление( по образец) с приложени документи,описани в бланката, а
именно:
– Ксерокопие от ЛКК, ТЕЛК;
– Ксерокопие от удостоверение за раждане;
– Ксерокопие от лични карти на родителите
2. Заявленията за прием на деца с хронични заболявания, ТЕЛК и специални
образователни потребности, се разглеждат след приключване на основното класиране по
общ прием, като за целта се сформира комисия, в състава на която задължително е
включено медицинско лице;
3. Подаването и приемането на документите по т.7, ал.5 не гарантира задължително прием
на детето в детската градина.
4. Комисията разглежда всеки отделен случай на дете с хронично заболяване, като след
анализ на заболяването, специфичните особености на сградния фонд и възможностите за
осигуряване на подходяща физическа среда за детето в групата, комисията излиза със
становище и списък на одобрените за прием в детската градина.
5. Всички кандидатстващи родители се уведомяват за резултатите от класирането по
начина, посочен от тях в заявлението, което са подали.
6. Записването на класираните деца в детска градина се извършва от директора, в
основната сграда в детската градина и се отбелязва с ИСОДЗ при постъпване на детето.


