СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ПЛОВДИВ
ул. “Бр. Велешки” № 2, тел: 032/624-467; 0885147699; 0878207973; 0878246393;
e-mail: sulkaravelovpd@sulkaravelovpd.com , web:http://www.soulkaravelovpd.com
Утвърдил:
Директор:
/ С. Щерева /
съгл. заповед № РД- 10 - 847 от 04.09.2020 год.
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният……………………………………………………………………………..,
в качеството си на родител/настойник/ на детето ми ………………………………………
……………………………………………………………………… - ученик от ……… клас
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат/а/ съм с Мерките за организиране на учебно-образователния процес за
учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19;
2. Инструктаж за ученици за спазване на лична хигиена и опазване на здравето в
условията на COVID-19;
3. Запознат/а/ съм с Правилника за дейността и вътрешния ред на Средно училище
„Любен Каравелов”;
4. Одобрявам разпоредбите и предложените в него санкции;
5. Задължавам се да възстановя доброволно нанесените щети на училищното
имущество от детето ми;
6. Запознат/а съм с Новия учебен план и новата учебна програма на паралелката;
7. Запознат/а съм с правилата за ползване на безплатни учебници:
Родители/настойници/ и учениците се задължават да опазват безплатните
учебници. В края на учебната година учебниците се предават в изряден вид. В
случай на скъсани, смачкани, надраскани и липсващи страници и учебници,
същите се възстановяват от родителя;
8. Етичен кодекс на общността;
9. Качествени показатели за оценяване на постиженията на учениците от I-III кл.;
10. Запознат съм с инструкциите и правилата за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на обучение и труд и съм инструктиран за безопасно
пребиваване в училище;
11. Запознат съм с изискването детето ми да посещава училище с униформа до VII
клас (включително.)

-

-

-

ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ:
Детето ми да участва в образователни, културни, социални, научни, спортни и
други подобни събития (прояви или посещения), организирани от училището в
учебно и извънучебно време. Съгласен/а съм снимки на детето ми от тези
участия да бъдат публикувани на сайта и ФБ-групата на училището или на
сайта на съответното събитие.
При необходимост детето ми да участва в анкети (за превенция на агресията,
наркоманиите или други противообществени прояви, във връзка с качеството на
образованието в училището), както и да бъде консултирано от психолога на
училището.
Съгласен/а съм класният ръководител и родителският актив да регистрират ФБгрупа на класа с оглед повишаване нивото на комуникация.
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Дата…………………

Родител /настойник/:...........................

