ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I" ЛОВЕЧ
вх. № ............ / ....................
ДО Директора
на ПЕГ "Екзарх Йосиф I"
Ловеч

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ..................................................................................................................................................
- класен ръководител на............... клас
Уважаеми господин Директор,
Уведомявам Ви, че....................................................................................................... ученик от .............клас за уч. 2018/2019г., е допуснал нарушение на чл.172 ал.1 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл.54 ал.1 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. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.
68, ал.1 т.1 от Правилника за дейността на училището - „Забележка" за срок до края на
учебната 2018/2019 година.
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 на ученика да присъства на изслушването с оглед предстоящото налагане
на санцията ще бъдат уведомени родителите.
Родителите/настойниците на ученика/ученичката са уведомени за откритата
процедура за санкция по чл.68. ал.1 т.1 ог Правилника за дейността на училището с писмо с
изходящ №...../......... подписано от родителя, което прилагам към доклада.
Съгласно чл.63, ал.1 от Правилника за дейността на училището бях изслушан/а от директора
на училището на .................................................
Ученик/ученичка: ...........................................
Директор...............
Класен ръководител: .........................................

ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I" ЛОВЕЧ
Изх. №............./
До
Г-н /г-жа...........
гр. /с./.................
адрес.................

Господин / Госпожо
Уведомявам Ви, че синът/дъщеря Ви ................................................................................
......................................... - ученик/чка в................ клас за учебната 2018/2019г. е допуснал
нарушение на чл.172 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.54
ал.1 от Правилника за дейността на училището, изразяващо се в:

.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Моля, явете се за разговор на .................................. , в ....................... ч. в ПЕГ „Екзарх Йосиф
I" за обсъждане на възможностите за отстраняване на причините за нарушението.
Очакваме Вашето ангажирано участие в разрешаването на възникналите проблеми.

Класен ръководител: ...........................................
/име и фамилия, подпис/

Долуподписаният ..................................................................................................
родител/настойник на ...................................................................................................
съм запознат/а с извършеното от сина/дъщеря ми дисциплинарно нарушение и
процедурата за налагане на санкция.

Дата:..............

Подпис:.....................

