ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”

Адрес: гр.Търговище, ул. „Ал.Стамболийски”№ 29 тел./факс: 0601/63812
E-mail: ptg_t6te@mail.bg; ptg_t6te@abv.bg
http://ptgtg.ucoz.com

Вх. № ……../……..20…. г.

ДО
ДИРЕКТОРА
на ПТГ”Цар Симеон Велики”

ДОКЛАД
От .................................................................................... класен р-л на ………….клас
Предлагам за допуснати над 5 1/2 неизвинени отсъствия и нарушение на ЗПУО
/чл. 172 ал.1 т...../ и Правилника за дейността на училището/чл.37 т. ..... /, да бъдат
наложени санкции по чл.199 ал.1 т.1 от ЗПУО и по чл.43 ал.1 т.1 от Правилника за
дейността на училището - ЗАБЕЛEЖКА за срок до....................................
на …………………………………………………………………………...……..............
/име на ученика/
поради следните причини ……………………………………………..……..................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
До момента са предприети следните мерки: ................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Моля да определите време за провеждане на изслушването на ученика за
проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
За правото да присъства на изслушването, с оглед предстоящото налагане на
санкцията, ще бъдe уведомен
.................................................................................................................................................
/ име на родителя/настойника /
………20……г.

Подпис:

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”

Адрес: гр.Търговище, ул. „Ал.Стамболийски”№ 29 тел./факс: 0601/63812
E-mail: ptg_t6te@mail.bg; ptg_t6te@abv.bg
http://ptgtg.ucoz.com

Вх. № ……../……..20…. г.

ДО
ДИРЕКТОРА
на ПТГ”Цар Симеон Велики”

ДОКЛАД
От .................................................................................... класен р-л на ………….клас
Предлагам за допуснати над 10 1/2 неизвинени отсъствия или нарушения на
чл.172 ал. 1 т. ....... от ЗПУО и чл.37 т. ........ от Правилника за дейността на училището
Педагогическият съвет да обсъди и предложи на Директора съответни санкции по
чл.199 ал.1 т.3 от ЗПУО и чл.43 ал.1 т.2 от Правилника за дейността на училището Предупреждение за преместване в друго училище за срок до....................................
на …………………………………………………………………………...……..............
/име на ученика/
поради следните причини ……………………………………………..……..................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
До момента са предприети следните мерки: ................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Моля да определите време за провеждане на изслушването на ученика за
проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
За правото да присъстват на изслушването, с оглед предстоящото налагане на
санкцията, ще бъдат уведомени: социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от
Закона за закрила на детето/ Дирекция „Социално подполамагане”, отдел „Закрила на
детето” и
.................................................................................................................................................
/ име на родителя/настойника /
………20……г.

Подпис:

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”

Адрес: гр.Търговище, ул. „Ал.Стамболийски”№ 29 тел./факс: 0601/63812
E-mail: ptg_t6te@mail.bg; ptg_t6te@abv.bg
http://ptgtg.ucoz.com

Вх. № ……../……..20…. г.

ДО
ДИРЕКТОРА
на ПТГ”Цар Симеон Велики”

ДОКЛАД
От .................................................................................... класен р-л на ………….клас
Предлагам за допуснати над 10 1/2 неизвинени отсъствия или нарушения на
чл.172 ал. 1 т. ....... от ЗПУО и чл.37 т. ........ от Правилника за дейността на училището
Педагогическият съвет да обсъди и предложи на Директора съответни санкции по
чл.199 ал.1 т.3 от ЗПУО и чл.43 ал.1 т.2 от Правилника за дейността на училището Предупреждение за преместване в самостоятелна форма на обучение /за ученици
от 12 клас/ за срок до....................................
на …………………………………………………………………………...……..............
/име на ученика/
поради следните причини ……………………………………………..……..................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
До момента са предприети следните мерки: ................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Моля да определите време за провеждане на изслушването на ученика за
проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
За правото да присъстват на изслушването, с оглед предстоящото налагане на
санкцията, ще бъдат уведомени: социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от
Закона за закрила на детето / Дирекция „Социално подполамагане”, отдел „Закрила
на детето”/ и
.................................................................................................................................................
/ име на родителя/настойника /
………20……г.

Подпис:

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”

Адрес: гр.Търговище, ул. „Ал.Стамболийски”№ 29 тел./факс: 0601/63812
E-mail: ptg_t6te@mail.bg; ptg_t6te@abv.bg
http://ptgtg.ucoz.com

Вх. № ……../……..20…. г.

ДО
ДИРЕКТОРА
на ПТГ”Цар Симеон Велики”

ДОКЛАД
От .................................................................................... класен р-л на ………….клас
Предлагам за допуснати над 15 неизвинени отсъствия и/или системни
нарушения на чл.172 ал. 1 т. ............... от ЗПУО и чл.37 т. ............... от Правилника за
дейността на училището Педагогическият съвет да обсъди и предложи на Директора
съответни санкции по чл.199 ал.1 т.4 от ЗПУО и чл.43 ал.1 т.3 от Правилника за
дейността на училището - Преместване в друго училище за срок
до....................................
на …………………………………………………………………………...……..............
/име на ученика/
поради следните причини ……………………………………………..……..................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
До момента са предприети следните мерки: ................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Моля да определите време за провеждане на изслушването на ученика за
проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
За правото да присъстват на изслушването, с оглед предстоящото налагане на
санкцията, ще бъдат уведомени: социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от
Закона за закрила на детето / Дирекция „Социално подполамагане”, отдел „Закрила
на детето”/ и
.................................................................................................................................................
/ име на родителя/настойника /
………20……г.

Подпис:

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”

Адрес: гр.Търговище, ул. „Ал.Стамболийски”№ 29 тел./факс: 0601/63812
E-mail: ptg_t6te@mail.bg; ptg_t6te@abv.bg
http://ptgtg.ucoz.com

Вх. № ……../……..20…. г.

ДО
ДИРЕКТОРА
на ПТГ”Цар Симеон Велики”

ДОКЛАД
От .................................................................................... класен р-л на ………….клас
Предлагам за допуснати над 15 неизвинени отсъствия и/или тежки нарушения
на чл.172 ал. 1 т. ............... от ЗПУО и чл.37 т. ............... от Правилника за дейността
на училището Педагогическият съвет да обсъди и предложи на Директора съответни
санкции по чл.199 ал.1 т.5 от ЗПУО и чл.43 ал.1 т.4 от Правилника за дейността на
училището - Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение
за срок до....................................
на …………………………………………………………………………...……..............
/име на ученика/
поради следните причини ……………………………………………..……..................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
До момента са предприети следните мерки: ................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Моля да определите време за провеждане на изслушването на ученика за
проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
За правото да присъстват на изслушването, с оглед предстоящото налагане на
санкцията, ще бъдат уведомени: социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от
Закона за закрила на детето / Дирекция „Социално подполамагане”, отдел „Закрила
на детето”/ и
.................................................................................................................................................
/ име на родителя/настойника /
………20……г.

Подпис:

