
Изх. №………………………г. 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

До……………………………………………………………………….……………………..….  
/ име и фамилия на родителя,настойника/ 

че…………………………………………………………………………………….....……....… 
/име,презиме и фамилия на ученика / 

 

ученик /ученичка/ от ……….. клас на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък 

е……..........…………………………………………………………………..…....……....…….., 

което представлява нарушение на Правилника за дейността на училището. 

Съгласно чл…, ал ...., т. ......от същия на  ученика  ще бъде  наложено  наказание  по  чл…., 

ал…., т…... от ППЗНП. В съответствие с чл. 139, ал. 6 от ППЗНП може да присъствате на 

заседанието на ПС,  което ще се проведе на ......................... от ....................часа. 

Моля явете се в училище  на …………………… или се обадете на телефон………………. 

на класния ръководител. 

 

Класен ръководител…………………….     Директор :………......….. 

                                / ……………………/                                       / инж.Р.Червенкова / 
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