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                     Заявление за допълнителна образователна дейност/ДОД/ 

      

                                           ДЕТСКА ГРАДИНА № 85 „РОДИНА” 

София, 1606, р-н- „Красно село”, ул. „Дамян Груев” № 44; т. 029521048 

________________________________________________________________ 

 

       Вх. № ……………………………… 

 

ДО г-жа МАРИЯ СТОЯНОВА 

ДИРЕКТОР  

НА Д Г № 85 „РОДИНА” 

ГР. СОФИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

От ................................................................................................................................ 

(трите имена на родителя) 

................................................................................................................................ 

(постоянен адрес, телефон за контакти, e-mail) 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам  желанието си     

детето ми …………………….. .....................................................................................  

посещаващо ............................................ група в поверената Ви детска градина, да 

участва в допълнителни образователни дейности  /ДОД/, които не са дейност на 

детската градина.  

 

        Допълнителна образователна дейност : ЙОГА ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА 
 

Известно ми е, че допълнителните дейности, които не са дейност на детската 

градина се организират на територията на детската градина за деца, които посещават 

същата ДГ и по желание на родителите и срещу заплащане. 

 

Изразявам информираното си съгласие за организацията на допълнителните 

дейности и реда и условията, описани в Правилник за дейността на ДГ № 85 „Родина“: 

 

✓ Дейностите се извършват извън времето на провеждане на основните форми 

на педагогическо взаимодействие. 

 

✓ Времетраене за учебната година:  

- Начална дата:  01.10.2018 г. ; Крайна дата: 31.05.2019 г. 

 

✓ Брой занимания седмично:  

- 1 път седмично; продължителност: 30 минути. 
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✓ Място на провеждане:  

 

- в ДГ № 85 , във физкултурен салон. 

 

✓ Дължима сума за един календарен месец:  

- 12,00 лв. месечно за четири присъствия. 

 

✓ Процедура на плащането:  

- от 1-во до 10 –то число на месеца, следващ ползваната услуга. 

 

✓ Процедура за начисляване на сумата при отсъствие на детето: 

- заплащане на учебен час – по 3,00 лв. на присъствие, след изтекъл месец 

 

✓ Допълнителните дейности ще се ръководят от: 

-  г-жа Яна Кирова,  от Клуб „Йога здраве” за деца. 

 

✓ В следните дни от седмицата:  

- В петък преди обяд, по график и по учебна програма, съобразена с 

възрастта на детето и утвърдена от директора на детската градина. 

 

✓ Учебните помагала за допълнителната дейност се осигуряват от: 

-  г-жа  Яна Кирова и от Клуб „Йога здраве” за деца. 

 

 

В качеството ми на родител на детето…………………………………………………  

се задължавам: 

 

1. Да осигурявам редовно присъствието на детето. 

2. Да заплащам договорената сума редовно, по указания ред и в срок. 

3. ............................................................................................................................... 

 

В качеството ми на родител на детето…………………………………………… 

имам право: 

1. Да посещавам организираните дейности. 

2. Да получавам информация за успеваемостта на детето. 

3. Да участвам във вземането на решение за участието в състезания, 

конкурси и други изяви  на детето групово или индивидуално в или извън 

детската градина. 

 

 

 

С уважение: ........................... 

(подпис на родителя) 


