
     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. Училището осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита 

на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца. 
2. Родителят носи отговорност детето му да е инструктирано как да спазва лична хигиена, 

както и да е оборудвано с необходимите предпазни средства (маска или шлем, пликче за 
съхранение и мокри кърпички). 

3. При необходимост от консултация с ръководството или педагогическия персонал на 
училището да я осъществя при възможност дистанционно или при спазване на физическа 
дистанция и използване на лични предпазни средства. 

4. Родителят трябва да следи температурата на детето си, като при по-висока от 37.3 C и/или 
грипоподобни симптоми да го остави вкъщи и да се консултира с личния лекар. 

5.  Родителят е длъжен  да сигнализира медицинската сестра на училището или класния 
ръководител дори и при най-малкото съмнение, че детето му е било в контакт със заразени 
или болни лица. 

6. Ако е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от училището 
противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и 
служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция в и извън институцията. 

7. В случай, че бъда уведомен от училището, че детето ми проявява грипоподобни симптоми 
и/или симптоми на COVID-19 незабавно да го взема от съответното помещение за 
изолация в гимназията и да се обърна към личния лекар за съответното лечение. 

8. Родителят е длъжен при завръщане на ученика в присъствено обучение да представи 
медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.                                                 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Приемам да спазвам въведените противоепидемиологични мерки в сградата на гимназията 

и прилежащите й територии. 
2. Не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на 

остро респираторно заболяване. 
3. Не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID – 19. 
4. При промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на 

детето ми веднага ще уведомя директора на училището и ще преустановя посещението му 
в гимназията за съответния период. 

 
София, .................... 2021 г.  Декларатор:................................................................................ 
         /име и фамилия, подпис/ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

родител на ........................................................................................................................................... 
ученик/чка от ............. клас на учебната 2021/2022 година в СГСАГ „Христо Ботев”, 
декларирам, че синът/дъщеря ми е / не е технически обезпечен/а за обучение в 
електронна среда от разстояние. При промяна в обстоятелствата своевременно ще 
информирам класният ръководител. 
София, .................... 2021 г.  Декларатор:.............................................................................. 
         /име, фамилия, подпис/ 

http://sgcag.info/

