Директорові
Комунального закладу
«Маріупольська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №52
Маріупольської міської ради
Донецької області»,
Баранюк О.В.
(прізвище, ім’я, по батькові
заявника)
проживаю за адресою:
_______________________________

заява.
Прошу зарахувати мене (мого сина, доньку) на навчання за екстернатною формою та
дозволити пройти річне оцінювання й державну підсумкову атестацію за курс базової
середньої освіти та повної загальної середньої освіти.
До заяви додаю:
1) копію документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження).
2) освітню декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Дата

Підпис

Місце для
фотокартки

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
про завершення здобуття базової середньої освіти

Розділ І. Загальні відомості
1._______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника)

2._______________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу заявника)

3._______________________________________________________________

(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, квартири заявника)

4. Мета звернення:__________________________________________________
(вступ до вищого закладу освіти, закладу професійної (професійно-технічної) освіти)

5. _______________________________________________________________
(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує заявник)

6. _______________________________________________________________
(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає заявник)

7. _______________________________________________________________
(додаткові відомості*)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище, ініціали
Заявника): ________________________________________________
* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний
документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.

Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання
Результати навчання
Вказуються здобуті результати навчання за курс загальної середньої освіти

Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________
Дата заповнення та подання освітньої декларації_____________

Місце для
фотокартки

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
про завершення здобуття повної загальної середньої освіти

Розділ І. Загальні відомості
1._______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника)

2._______________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу заявника)

3._______________________________________________________________

(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, квартири заявника)

4. Мета звернення:__________________________________________________
(вступ до вищого закладу освіти, закладу професійної (професійно-технічної) освіти)

5. _______________________________________________________________
(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує заявник)

6. _______________________________________________________________
(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає заявник)

7. _______________________________________________________________
(додаткові відомості*)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище, ініціали
Заявника): ________________________________________________
* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний
документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.

Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання
Результати навчання
Вказуються здобуті результати навчання за курс загальної середньої освіти

Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________
Дата заповнення та подання освітньої декларації_____________

