ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА
гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669; 052/642667; e-mail: pgt_varna@abv.bg

РОДИТЕЛСКА ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни и чл.8, ал.10, чл.11а и чл.13 от Закона за закрила на детето

Попълват се имената и данните на родителя/ настойника

Долуподписания/та ................................................................................................ ..................................................
/ трите имена на родителя / настойника /

с адрес .......................................................................................................... телефон за връзка ............................. ,
родител на ......П
...о
...п..ъ
...л..в
...а..т...с..е...и
...м
...е..н
...а..т..а...и
....д
...а..н
...н..и
...т..е...н
...а...у..ч
..е
...н..и
...к..а
.....................................................................
/ трите имена на ученика /

записан/а в VIII клас за учебната 2022/2023 година се задължавам да се запозная с Правилника на ПГТ „Проф.
д-р Асен Златаров“ гр. Варна и да съдействам изцяло за спазването му от сина/ дъщеря ми.
Посочените по-долу ангажименти са част от родителските ми задължения за времето, докато сина/ дъщеря
ми е ученик/ ученичка в гимназията.
1. Пряка заинтересованост и контрол върху успеха и поведението на ученика като :
• Родителяt редовно проследява представянето на ученическата чрез електронния дневник;
• Родителят своевременно уведомява класния ръководител при отсъствие на ученика от учебни
занятия или друга организирана от училището дейност;
• Родителят поддържа личен контакт с класния ръководител в случай на проблемна ситуация, а
при необходимост и с педагогическия съветник, училищния психолог и ръководството на
гимназията;
2. Отговорност към опазването и обогатяването на материалната база на гимназията като :
• Родителят е отговорен за виновно причинени материални щети на гимназията от страна на
детето му.
3. Родителят приема да подпомага активно и в рамките на възможностите си дейността на класния
ръководител, на учителите, на ръководството и на училищното настоятелство, което има право на
информация за техните програми и действия.
4. Задължавам се да се запозная с учебния план, по който се обучава сина/дъщеря ми.
5. Запознат съм, че в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Варна , учениците имат училищна униформа,
която закупуват сами.
6. Запознат съм, че в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Варна , учениците осигуряват сами работното
облекло, необходимо при провеждането на учебната практика.
7. Уведомен съм , че в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Варна има 24-часово видеонаблюдение в
сградата и района около нея и съм съгласен аудио и визуалните файлове с участието на детето ми да
бъдат съхранявани и обработвани единствено и само с цел да се осигури здравословна и безопасна
среда за пребиваване в учебното заведение и района около него. Същите могат да бъдат използвани
от определените със заповед на директора лица и органи на реда за идентифициране на участниците
при възникване на инциденти или непредвидени обстоятелства.

Дата : .....,......,.......г.
Гр. Варна

Декларатор : ....П
...о..д
...п
...и..с...!..!.!.....
/ родител /

