
                                   Заявление  за присъствие през лятна ваканция  - 2022г.   

До Директора на ДГ№116 „Мусала“            

Заявление от ………………….............................................................................................................. 

         

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

от група ................................................... ще посещава сборна група през лятна ваканция 2022г.  

 

за периода от ………. до …………………….  

                                                                                                                               

           Уведомен/а съм, че: 

 сборните групи, се сформират в една или повече сгради, в зависимост от броя на подадените 

заявления  за присъствие и не се заявяват отсъствия по домашни причини 

 заявяването на присъствие   се извършва до 20-то число на  месеца, предхождаш този, за когото 

се отнасят заявените дни. 

 групите се сформират с максимален капацитет и няма да е възможен прием на допълнителни 

деца, които са пропуснали да заявят присъствие в посочения времеви интервал; 

 требването на хранителни продукти за деня, се осъществява на база брой присъствали деца от 

предходния ден, затова  следва да заявя връщането на детето в детската градина най-малко един ден 

предварително!  

 Отсъствията на деца които не са заявили посещение, се извиняват административно. 

 

 Дата: ............................                                                                  Родител:..............................     
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