
Онлайн наръчник за подаване на  

Заявление – целодневно обучение по електронен път 

 

Предлагаме Ви чрез онлайн разходка заедно да подадем заявлението 

за целодневно обучение на детето Ви в иновативното Трето ОУ „Братя 

Миладинови“.  

Ако Вие сте на работа по цял ден, бабите и дядовците на детето Ви 

нямат възможност да го обгрижват в следобедните часове…  

Вие сте на правилното място! В Трето ОУ – има кой за Вашето дете 

да се грижи! 

Накратко ще Ви обясним… 

Ставате сутрин рано, детето събуждате за училище, здравословна 

закуска то си хапва, но не много мащабна. ☺ Имайте предвид, че в 

училище пак ще хапне… 

Бързате за работата си важна, но не забравяте детето си да 

прегърнете  преди да е влязло в своята класна стая. 

Сутрин е… преминават редовните часове, но Вие сте на работа… 

Следват и следобедните часове – не се притеснявайте, защото Вашето дете 

е в най-добрите ръце. 

Детето отива да си похапне топлия обяд в столовата и след почивка 

започва да пише в своята тетрадка… 

Следват игри приятни, а след тях и проверката е важна на 

домашната работа… 

Уроците се учат, госпожите на верни отговори ще случат. 

Ако има нещо неразбрано по предмета – госпожата там е и ще 

обясни всичко с желание непременно, а детето ще е поощрено. 

 

 



Родители прекрасни, да подадем заявлението вече за 

Вашето дете неповторимо… 

 Влизате в сайта на училището –  https://treto-gd.com/ 

 Отиваме най-отгоре в отдел „Прием“ 

 С един „клик“ се появява формуляр за попълване на Заявление – 

целодневно обучение 

 Попълвате всички полета на кирилица 

 Поставяте с „мишката“ на компютъра си или с „тъчскрийна“ на 

телефона си своя подпис  

 Поставяте отметка в квадратчето „I’m not a robot“. 

 След това натискате бутона „Изпрати“. 

 

Ето, че всичко си върви… Вие и детето Ви ще се радвате на 

прекрасна почивка и незабравими мигове, след като всичко сте изпълнили 

☺ 

Благодарим Ви, че се присъединихте към семейството на  

 

Трето основно училище 

„Братя Миладинови“ 

https://treto-gd.com/
https://treto-gd.com/

