
                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                           жительки с.Ключарки, вул.  

____________________________________ 

____________________________________                                                                                            
Заява 

 Прошу зарахувати мого сина (мою доньку) ______________________________________________, 

учня (ученицю) _______ класу в групу продовженого дня. 

           Даю дозвіл відпускати мою дитину  з групи  продовженого дня самого (саму) додому.  

           Відповідальність за безпеку дорогою зі школи додому беру на себе. 

 

       01.09.2014р.                                                                                         Підпис_________________________ 

 

                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                           жительки с.Ключарки, вул.  

____________________________________ 

____________________________________                                                                                            
Заява 

 Прошу зарахувати мого сина (мою доньку) ______________________________________________, 

учня (ученицю) _______ класу в групу продовженого дня. 

           Даю дозвіл відпускати мою дитину  з групи  продовженого дня самого (саму) додому.  

           Відповідальність за безпеку дорогою зі школи додому беру на себе. 

 

       01.09.2014р.                                                                                         Підпис_________________________ 

                                                                            

  

                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                           жительки с.Ключарки, вул.  

____________________________________ 

____________________________________                                                                                            
Заява 

 Прошу зарахувати мого сина (мою доньку) ______________________________________________, 

учня (ученицю) _______ класу в групу продовженого дня. 

           Даю дозвіл відпускати мою дитину  з групи  продовженого дня самого (саму) додому.  

           Відповідальність за безпеку дорогою зі школи додому беру на себе. 

 

       01.09.2014р.                                                                                         Підпис_________________________ 

                                                                                                

     

 

                                                                                                  

                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                           жительки с.Ключарки, вул.  

____________________________________ 

____________________________________                                                                                            
Заява 

 Прошу зарахувати мого сина (мою доньку) ______________________________________________, 

учня (ученицю) _______ класу в групу продовженого дня. 

 Дитину будуть забирати _______________________________ . 

 Відповідальність за безпеку дорогою зі школи додому беру на себе. 

 

 01.09.2014р.                                                                                                Підпис_________________________ 

                                                                                             



                                                                                                    Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст.                                                      

                                                      Крайчику І.В. 

                                                                                                   жительки с.Ключарки, вул. 

                                                                                           __________________________________________ 

                                                                                                                                                    _______________________________________________ 

 

Заява 

              Даю дозвіл відпускати мого (мою) сина (доньку) _________________________________,  

учня (ученицю) _______ класу,  з групи  продовженого дня самого (саму) додому.  

             Відповідальність за безпеку дорогою зі школи додому беру на себе. 

 

30.09.2013р.                                                                                      Підпис      _________________________ 

 

 

                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                                                   жительки с.Ключарки, вул. 

                                                                                           __________________________________________ 

                                                                                                                                                    _______________________________________________ 

 

Заява 

              Даю дозвіл відпускати мого (мою) сина (доньку) _________________________________,  

учня (ученицю) _______ класу,  з групи  продовженого дня самого (саму) додому.  

             Відповідальність за безпеку дорогою зі школи додому беру на себе. 

 

30.09.2013р.                                                                                      Підпис      _________________________ 

 

 

 

                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                                                   жительки с.Ключарки, вул. 

                                                                                           __________________________________________ 

                                                                                                                                                    _______________________________________________ 

 

Заява 

              Даю дозвіл відпускати мого (мою) сина (доньку) _________________________________,  

учня (ученицю) _______ класу,  з групи  продовженого дня самого (саму) додому.  

             Відповідальність за безпеку дорогою зі школи додому беру на себе. 

 

30.09.2013р.                                                                                      Підпис      _________________________ 

 

 

 

                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                                                   жительки с.Ключарки, вул. 

                                                                                           __________________________________________ 

                                                                                                                                                    _______________________________________________ 

 

Заява 

              Даю дозвіл відпускати мого (мою) сина (доньку) _________________________________,  

учня (ученицю) _______ класу,  з групи  продовженого дня самого (саму) додому.  

             Відповідальність за безпеку дорогою зі школи додому беру на себе. 

 

30.09.2013р.                                                                                      Підпис      _________________________  



                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                           жительки с.Ключарки, вул.  

____________________________________ 

____________________________________                                                                                            
Заява 

           Прошу відпускати мого сина (мою доньку) ______________________________________________, 

учня (ученицю) _______ класу з групи продовженого дня у ____________________________________ 

о ________ год. 

 

08.09.2014р.                                                                                             Підпис_________________________ 

 

 

                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                           жительки с.Ключарки, вул.  

____________________________________ 

____________________________________                                                                                            
Заява 

           Прошу відпускати мого сина (мою доньку) ______________________________________________, 

учня (ученицю) _______ класу з групи продовженого дня у ____________________________________ 

о ________ год. 

 

 

08.09.2014р.                                                                                             Підпис_________________________ 

 

 

 

                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                           жительки с.Ключарки, вул.  

____________________________________ 

____________________________________                                                                                            
Заява 

           Прошу відпускати мого сина (мою доньку) ______________________________________________, 

учня (ученицю) _______ класу з групи продовженого дня у ____________________________________ 

о ________ год. 

 

08.09.2014р.                                                                                             Підпис_________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                  Директору  Ключарківської ЗОШ I-II ст. 

                                                     Крайчику І.В. 

                                                                           жительки с.Ключарки, вул.  

____________________________________ 

____________________________________                                                                                            
Заява 

           Прошу відпускати мого сина (мою доньку) ______________________________________________, 

учня (ученицю) _______ класу з групи продовженого дня у ____________________________________ 

о ________ год. 

 

08.09.2014р.                                                                                             Підпис_________________________ 

 

 


