Адресна карта
Прием - детска градина
* Вашите лични данни ще бъдат използвани, обработвани и съхранявани съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 год. и съгласно Политиката за прозрачност при обработване на
личните данни в Увекинд.
* Родителят декларира, че носи отговорност за коректността на предоставените данни. На базата на данните от
настоящата адресна карта Увекинд издава дипломи, свидетелства, удостоверения, др.

Дете
1.Име ............................................................. Презиме..........................................................
Фамилия ............................................................................... клас............... 20...../20..... год.
2. Дата на раждане............................................. ЕГН............................................................
3. Място на раждане........................................... гражданство...........................................
4. Адрес.....................................................................................................................................
5. Личен лекар /име и телефон/.........................................................................................
Майка
1. Име.........................................................................................................................................
2. ЕГН...........................................................................................................................................
3. Адрес.....................................................................................................................................
4. Телефон/и за контакт.........................................................................................................
E-mail..........................................................................................................................................
5. Месторабота.......................................................................................................................
Баща
1. Име.........................................................................................................................................
2. ЕГН...........................................................................................................................................
3. Адрес.....................................................................................................................................
4. Телефон/и за контакт.........................................................................................................
E-mail..........................................................................................................................................
5. Месторабота.......................................................................................................................
Детска градина: София 1616, Бояна, ул. Деян Георгиев № 4
тел.: :+359 885 888 940, +359 888 916 555
admission@uwekind.bg, info@uwekind.bg

ДО Директора на
"УВЕКИНД"
гр. София

ЗАЯВЛЕНИЕ

* попълва се от родителя

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

Госпожо Директор,

Моля, детето ми..........................................................................................................
/собствено, бащино и фамилно име/

ЕГН......................................, родено на..................................... год. в..................................
да бъде прието в ЧСУ "УВЕКИНД" в........................................... клас
през учебната 20......./20........ год.

С уважение,
/........................../
дата.........................
гр. София

Детска градина: София 1616, Бояна, ул. Деян Георгиев № 4
тел.: :+359 885 888 940, +359 888 916 555
admission@uwekind.bg, info@uwekind.bg

ДО Директора на
"УВЕКИНД"
гр. София

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..........................................................................................................................................
родител на.............................................................................................................................
1. Желая детето ми да ползва транспортна услуга, както следва:
сутрин

□

вечер

□

/адрес/...................................................................................................................................
/*Такса транспорт за учебна 2019/2020 год. в двете посоки - 1150 евро./

2. Освен от родителите си, нашето дете ще бъде водено и вземано до 17.45 часа и от
следните хора:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Съгласен съм/не съм съгласен детето ми да бъде водено на разходка извън
"Увекинд", да участва в различни мероприятия, организирани от вас - театър, кино,
спорт, изложби и др.
Подпис:
София, ....................... год.

Детска градина: София 1616, Бояна, ул. Деян Георгиев № 4
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ДО Директора на
"УВЕКИНД"
гр. София

ДЕКЛАРАЦИЯ
От..............................................................................................................................................
родител на..............................................................................................................................
Декларирам, че детето ми е преминало всички задължителни здравни
имунизации.
В едноседмичен срок ще заведа детето на профилактичен преглед и ще
продоставя на медицинското лице на "Увекинд" попълнена лична здравнопрофилактична карта.
Декларирам, че при отстъствие на детето по здравословни причини ще
педставя съответната медицинска бележка.

Подпис,
/........................../
дата.........................
гр. София
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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
от личния лекар
при записване на детето в детската градина

1. Лична здравно-профилактична карта с нанесени в нея всички
ваксини, направени до момента на постъпване на детето в
детската градина.
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни
чревни бактерии /Салмонела, Шигела и патогенни коли/ и
чревни паразити /фекална проба и перианален отпечатък/.
Изследванията трябва да са извършени не по-рано от 15 дни
преди постъпването на детето в детската градина.
3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок
преди постъпването на детето в детската градина.
4. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни,
издадена не по-рано от три дни преди постъпването на детето в
детската градина.
5. Копие от амбулаторната карта на детето със заверка от личния
лекар.
6. Копие от акта за раждане на детето.
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