ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ
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Вх. № ОВД-22-

/

.2020 г.

До Директора
на ПГКПИ гр. Бургас

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА
В ПГКПИ ГР. БУРГАС
От ............................................................................................................ ………………, тел:…………………….
(трите имена на родителя)

родител/настойник на…………………………………………………………………….………………………….
(трите имена на ученика)

от ………….. клас за учебната 2019 / 2020 година
Уважаема госпожо Директор,
Заявявам желание синът / дъщеря ми ДА ПРИСЪСТВА В ГИМНАЗИЯТА ПО:
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:
.................................................................................................
ПРЕПОДАВАТЕЛ:
.................................................................................................
НА ДАТА/ЧАС
.................................................................................................
В ПГКПИ ГР. БУРГАС, които ще се провеждат по правилата утвърдени със заповед ОВД-01611/29.05.2020 на Директора :
1. Провежданите мероприятия за личностно развитие, подкрепа и други учебни дейности
трябва да се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки описани в заповед
писмо РД-20-1062/29.05.20202 г. на Регионалното управление на образованието – Бургас.
2. Подкрепата трябва да бъде поне три дни по-рано обявена в електронния дневник.
3. Родителят трябва да отпечата декларация за информирано съгласие по формуляр на
гимназията/този формуляр/ да подпише, сканира и изпрати на електронна поща
parents@codingburgas.bg документа най-късно един ден преди провеждането на
мероприятието.
4. Ученикът трябва да се яви в гимназията в посочения ден и час и да носи оригинала на
декларацията, който трябва да представи на охраната и да предаде на съответния учител.
Като родител/настойник на сина ми/дъщеря ми се съглсявам:
Като родител/настойник на сина ми/дъщеря ми, съм съгласен/а същия/същата да бъде
допуснат при спазване на всички противоепидемични мерки в сградата на гимназията за
провеждане на мерки за подкрепа и личностно развитие. Сина ми/дъщеря ми ще носят химикал,
молив и чертожни инструменти необходими за провеждане на дейностите.
Като родител/настойник на сина ми/дъщеря да осигуря всички необходими лични предпазни
средства/маска, личен дезинфектант/дезинфектиращи мокри кърпички/. Ще допусна сина
ми/дъщеря ми единствено и само, ако съм убеден, че здравословното им състояние е безопасно за
други хора и нямат признаци на заболяване и температура над нормалната.
Съгласен/а съм да бъде измерена температурата на сина ми/дъщеря ми при влизане на
територията на гимназията и при констатирана температура той/тя да бъде върнат и да не бъде
проведена дейноста по подкрепата.
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Като родител/настойник на сина ми/дъщеря ми, съм съгласен/а същия/същата да бъде
допуснат при спазване на всички противоепидемични мерки в сградата на гимназията за
провеждане на мерки за подкрепа и личностно развитие. Сина ми/дъщеря ми ще носят химикал,
молив и чертожни инструменти необходими за провеждане на дейностите.
Като родител/настойник на сина ми/дъщеря ми ще осигуря всички необходими лични
предпазни средства/маска, дезинфектант/дезинфектиращи мокри кърпички/. Ще допусна сина
ми/дъщеря ми единствено и само, ако съм убеден, че здравословното им състояние е безопасно
за други хора и нямат признаци на заболяване и температура над нормалната.
Съгласен/а съм да бъде измерена температурата на сина ми/дъщеря ми при влизане на
територията на гимназията и при констатирана температура той/тя да бъдат върнати и да не бъде
осъществена подкрепата.
В качеството си на родител/настойник на сина ми/дъщеря ми, декларирам, че
-Не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразноболни, няма признаци на заразна
болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID19.
-Запознат съм с правилата за работа в институцията и поемам отговорност за тяхното спазване.
-Подкрепям усилията на училището за спазване на правилата, хигиената и опазването на
психичното здраве на детето ми
-Няма да водя детето си в училището, в случай че забележа признаци на заболяване и/или
повишена телесна температура, по- висока от 37, 3 градуса
-Незабавно ще организирам вземане на детето от училище, в случай че бъда уведомен, че то
проявява признаци на заболяване
-Ще придружавам детето само до училището, без да влизам в двора и в сградата, освен ако
не бъда помолен за това, но в този случай стриктно ще спазвам изискванията за хигиена на ръцете,
дихателен етикет и физическа дистанция

УЧЕНИК………………………………………………..
/ИМЕ, ФАМИЛИЯР ПОДПИС/

РОДИТЕЛ…………………………………………..………
/ИМЕ, ФАМИЛИЯР ПОДПИС/

