СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ
ВХ. № ………/ …………….

ДО ДИРЕКТОРА
НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ГР. САНДАНСКИ

ДОКЛАД

от ……………………………………………………………………………………...……………
класен ръководител на ………….. клас

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че ………………………………...……………………………………………. –
ученик/чка от ….……… клас е допуснал/а нарушение на чл. 199, ал.1, /т/. ….…. от ЗПУО,
и чл. 77, ал.1, /т/ ………от Правилника за дейността на училището, изразяващо се в:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
/вписва се провинението/
Предлагам за извършеното провинение на ученика/ученичката да бъде наложена санкция
по чл. 199, ал.1, /т/. ….…. от ЗПУО и чл. 77, ал.1, /т/…… от Правилника за дейността
на училището – ……………………………………………………………….…………………………………..
за срок ……………………………………………………………………………………….………………………....
До момента са предприети следните мерки:
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………............
Моля да определите време за провеждане на изслушването на ученика/ученичката и за
проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
За правото им да присъстват на изслушването, с оглед предстоящото налагане на
наказание ще бъдат уведомени родителите/настойниците на ученика/ученичката и
дирекция “Социално подпомагане”, гр. Сандански.
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ
ВХ. № ………/ …………….

ДО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
НА...........................КЛАС
ПРИ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ГР. САНДАНСКИ

ДОКЛАД
от ……………………………………………………………………………………...……………
преподавател по ...............................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КЛАСЕН/КЛАСНА,
Уведомявам Ви, че ………………………………...……………………………………………. –
ученик/чка от ………… клас
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
/вписва се провинението/
Предлагам за извършеното провинение на ученика/ученичката да бъде наложена санкция
по чл. 199, ал.1, т. …….. от ЗПУО и чл. 77, ал.1, /т/…… от Правилника за дейността на
училището – ……………………………………………………………………………………..
за срок ……………………………………………………………………………………………..
До момента са предприети следните мерки:
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………............
Моля да определите време за провеждане на изслушването на ученика/ученичката и за
проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
За правото им да присъстват на изслушването, с оглед предстоящото налагане на
наказание ще бъдат уведомени родителите/настойниците на ученика/ученичката и
дирекция “Социално подпомагане”, гр. Сандански.
ПРЕПОДАВАТЕЛ:…………………………

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ
ВХ. № ………/ …………….

ДО ДИРЕКТОРА
НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ГР. САНДАНСКИ

ДОКЛАД
от ……………………………………………………………………………………...……
класен ръководител на ………….. клас

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че ……………………………….………...…………………………….
– ученик/чка от …... клас е допуснал/а нарушение на чл. 9, ал. 1 /т./ ……............. от
Правилника за вътрешния трудов ред в общежитието, изразяващо се в:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
/вписва се провинението/
Предлагам за извършеното провинение на ученика/ученичката да бъде наложена
санкция по чл. 9, aл. 1 /т/………. от Правилника за вътрешния трудов ред в
общежитието –...…………………………………………………………………………..
за срок ………………………………………………………………………………………
До момента са предприети следните мерки:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Моля да определите време за провеждане на изслушването на
ученика/ученичката и за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с
конкретното нарушение.
За правото им да присъстват на изслушването, с оглед предстоящото
налагане на наказание ще бъдат уведомени родителите/настойниците на
ученика/ученичката и дирекция “Социално подпомагане”, гр. Сандански.
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:…………………

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ
ВХ. № ………/ …………….

ДО ДИРЕКТОРА
НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ГР. САНДАНСКИ

ДОКЛАД
от ……………………………………………………………………………………...……
класен ръководител на ………….. клас

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че ………………………..……….………...…………………………….
– ученик/чка от …… клас е постигнал/а спортни резултати
по …………………………………………………………………………………………...

Предлагам във връзка с чл. 54, ал. ……, /т/…..… от НАРЕДБАТА ЗА
ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ и по чл. 74, ал. 3 от Правилника за
дейността на училището на ученика да бъде изказана похвала.

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:…………………

