Заявление за посещаване на сборни групи през летен период - 2015г.
Вх.№ ……..………..от………………..

До Директора на ОДЗ№ 37“Вълшебство“
Заявление от ....................................................................................................................... с ЕГН..........................................................,
/имена на родител /настоиник/

Уведомявам Ви, че детето ми .....................................................................................................................................................
/трите имена на детето/

от група ....................................................... ще посещава сборна група през лятната ваканция и ще заплатя заявените дни,
съгласно чл.40, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на СО, както следва:
Месец

изброяват се последователно всички заявени дни

Юни
Август
До11 Септември

Уведомен/а съм, че заявление за сборни групи в детското заведение се подава до 15.05.2015г.
През м. Юли 2015г. ОДЗ№ 37 ”Вълшебство” няма да работи с деца, като при желание за посещение на
дежурна група към ОДЗ№116“Мусала“, ще подам заявление до 22.05.2015г.

Уведомен/а съм че съгласно Наредбата, когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности,
включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на
образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през
което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни . За времето, в което детската градина
или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини, отсъствията се
извиняват служебно и такса не се заплаща.
Дата: ......................................

Подпис:......................................

Заявление за посещаване на сборна група в друго детско заведение - 2015г.
Вх.№ ……..….от………………..

До Директора на ОДЗ№ 37 “Вълшебство“
Заявление от ....................................................................................................................... с ЕГН..........................................................,
/имена на родител /настоиник/

Уведомявам Ви, че детето ми ..................................................................................................................................................от
/трите имена на детето/

група....................................... ще посещава сборна група в..............................………………………….. през м. Юли, за дните:
/изписва се името на ДЗ/

Месец
Юли

изброяват се последователно всички заявени дни

Уведомен/а съм, че приемането в …………………………………………….., както и обратното връщане в
детската градина, се извършва с медицинския картон на детето, който мога да получа след изплащане
на задълженията по таксите.
Дата: ......................................

Подпис:......................................

