
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ     
 

Долуподписаният/ата .........................................................................................................  
    /име, презиме, фамилия на родителя/  
 

родител (настойник) на ......................................................................................................  
    /име, презиме, фамилия на ученика/  
 

ученик/чка от ........... клас на Профилирана гимназия за романски езици “Г. С. Раковски” – гр. Бургас   
  

1. Съгласен/а  съм 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. 

2. Съгласен/а  съм снимки на детето ми от тези участия да бъдат публикувани на сайта на гимназията 
или на сайта на съответното събитие. 

3.  Съгласен/а съм  при необходимост  детето ми да участва в анкети (за превенция на агресията, 
наркоманиите или други противообществени прояви), както и да бъде консултирано от 
педагогическия съветник на ПГРЕ.       

 

Дата:             Подпис на родителя:     
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