
      

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" 
1164, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №34, тел. 02/866 12 71, факс: 02/963 34 83 

Е-mail: sgcag@sgcag.info; Website: http://sgcag.info 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/та ............................................................................................... 

родител на ................................................................................................................ 
ученик/чка от ............. клас на учебната 2021/2022 година в СГСАГ „Христо 
Ботев”, декларирам, че съм запознат/а  с: 
1. Правилник за дейността на училището 
2. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд 
3. Училищен учебен план 
4. Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен сигнал 
5. Основни препоръки за действия при бедствия и кризисни ситуации 
6. Насоки за работа на училището през учебната 2021/2022 г. в условията на 

COVID-19 
7. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в 

детската градина, училището и в интернет 
София, .................... 2021 г. Декларатор:................................................................. 
         /име, фамилия, подпис/ 
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