
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 

Адрес: гр.Търговище,  ул. „Ал.Стамболийски”№ 29   тел./факс: 0601/63812 

E-mail: school@ptgtg.eu      http://ptgtg.eu  

 
Приложение 6.1 

                                                                    ДО 

                                                             

                                                                     г-н /г-жа………………………... 

                                                                     гр. /с./…………………………... 

                                                                     ул……………………………….  

 

 

 

У В Е Д О М И Т Е Л Н О   П И С М О 

 

                            

Уважаеми г-н / г-жо………………..........., 

 

 

Уведомяваме Ви, че Вашият син / дъщеря……………………..........………................ 

…………………….. от ……… клас до настоящия момент е допуснал/а …….. 

отсъствия по неуважителни причини  и нарушения по чл.172, ал.1 т. ........ от ЗПУО и 

чл.37 т. ........    - ………………………………………………………………..................... 

................................................................ от Правилника за дейността на училището. 

 

По тази причина ще бъде предложена санкция по чл.199 ал.1 т….. от ЗПУО и чл.43 

ал.1 т… …/………………………………….............………….........................……........./ 

от Правилника за дейността на училището. 

 

Имате право да присъствате на изслушването при инж. Ваня Митева - ЗДУД и 

да изразите мнение.  
 

   

………20……г.                                        Класен р – л:…………………          

гр. Търговище                                                /………………………………/    

 

Родител:…………….                                             Директор :……………                                                                                                                                                               

/………………………………/                                                 /Н. Николов/ 

 

Ученик:…………….                                             

/………………………………/                                                    

 

                                        

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 

Адрес: гр.Търговище,  ул. „Ал.Стамболийски”№ 29   тел./факс: 0601/63812 

E-mail: school@ptgtg.eu      http://ptgtg.eu  

 
Приложение 6.2 

                                                                    ДО 

                                                             

                                                                     г-н /г-жа………………………... 

                                                                     гр. /с./…………………………... 

                                                                     ул……………………………….  

 

 

 

У В Е Д О М И Т Е Л Н О   П И С М О 

 

                            

Уважаеми г-н / г-жо………………..........., 

 

 

Уведомяваме Ви, че Вашият син / дъщеря……………………..........………................ 

…………………….. от ……… клас до настоящия момент е допуснал/а …….. 

отсъствия по неуважителни причини  и нарушения по чл.172, ал.1 т. ........ от ЗПУО и 

чл.37 т. ........    - ………………………………………………………………..................... 

................................................................ от Правилника за дейността на училището. 

 

По тази причина ще бъде предложена санкция по чл.199 ал.1 т….. от ЗПУО и чл.43 

ал.1 т… …/………………………………….............………….........................……........./ 

от Правилника за дейността на училището. 

 

Заседанието на Училищната комисия за работа с ученици / Педагогическия 

съвет ще се проведе на ………………..от …………... часа в учителската стая. 

 

Имате  право да присъствате на изслушването и да изразите мнение. 
 

   

………20……г.                                        Класен р – л:…………………          

гр. Търговище                                                 /………………………………/    

 

Родител:…………….                                             Директор :……………                                                                                                                                                               

/………………………………/                                                 /Н. Николов/ 

 

Ученик:…………….                                             

/………………………………/                                                    

 

                                              


