
 

 

Вх.№……………………….. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
за записване в лятна занималня 

 
От………………………………………………………………………………………………  

/име, презиме и фамилия на родител/настойник/ 

Адрес …………………………………………………………………………………………  

Телефони ……………………………………………………………………………………..  

 

Заявявам желание, детето ми да посещава лятна занималня в ОУ„Димитър 

Петров“- Сливен - лято 2020г.  

 

Имена на 

детето………………………………………………………………………………… 

/име, презиме и фамилия на детето/ 

 

Възраст на детето …………… клас………………………. 

 

Дати на посещение в периода от 01.06. до 31.07.2020 година: 

от …………………………до ………………………………………. 

от …………………………до ……………………………………….  

от ………………………….до………………………………………..  

 

Лекуващ лекар на детето  

…………………………………………………………………………………………………  

/име, телефон/ 

Има ли детето алергии и ако да, какви:  

………………………………………………………………………………………………...  

 

 Имена на лицата, които ще взимат детето:  

1. …………………………………………………………………………………………  

2. .…………………………………………………………………………………………  

3. .…………………………………………………………………………………………  

4. …………………………………………………………………………………………  

 

 

Във връзка със заснемането на учениците и публикуването на снимките в сайта 

на училището, съм съгласен/на / не съм съгласен/на детето ми да взима участие. 

Подчертайте вярното.  

 

Давам съгласието си детето ми да напуска двора на училището, придружено от 

ръководителя на съответната група. 

 



 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ : 

 

1. Дневна продължителност на занималнята – от 09.00 ч. до 11.00 часа.  

2. Болни деца за деня не се приемат .  

 

Какво трябва да подсигурите за вашето дете за занималнята: слънчева шапка, 

шише вода, храна при нужда или лични средства за закупуване на такава – 

всекидневно.  

Първият ден на посещението трябва да донесете една надписана с името на 

детето папка и следните материали: блокче за рисуване, акварелни /водни/ бои, четки, 

пастели, гланцово блокче, флумастери, цветни моливи, ножица, сухо лепило, черен 

молив и гума, 2 бр. тетрадки /по писане и математика/, химикалка, читателски дневник 

.  

 

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението на 

COVID-19, и с цел опазване здравето на децата, учениците и учителите при провеждане 

на ваканционните форми и инициативи ще се спазват следните правила: 

1. Планираните дейности се провеждат на открито. 

2. Груповите дейности се осъществяват с до 10 деца или ученици в група на 

разстояние 1,5 м един от друг при стриктно спазване на предписаните 

противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и недопускане на 

струпване на деца, ученици и учители. 

3. Родителите подават заявление и  декларация за съгласие, за участието на детето 

им в дейностите за периода на провеждането им. 

 

Моля да имате предвид и възможността да не бъдат реализирани планираните 

дейности и инициативи в зависимост от разпространението на COVID-19 в страната. 

 

 

Заявявам, че съм запознат/а с всички условия и съм съгласен/на с тях.  

 

 

 

 

 

 

Дата ……………………    Родител/настойник:……………… 

 

 


