ДЕКЛАРАЦИЯ
От родителите на

…………………………………………………………………………………….
Ние долуподписаните:

Майка:..........................................................................................................................................................
Баща: ............................................................................................................................................................

Декларираме, че сме запознати с Правилника за организацията и дейността на
ДГ „Мечо Пух"- база ........................................., съгласно който сме длъжни:
1. Да водим детето си в детската градина не по-късно до 8.30 часа и да го вземаме до 18.30 часа.
2. Да предаваме детето си лично на учителя / дежурен помощник възпитател / или от
упълномощено от нас лице и вземаме лично или от упълномощено лице.
3. Да заплащаме редовно таксата си за посещение в детската градина до 15 число на месеца.
/ При неплатена такса на основание чл. 92 от ЗМДТ таксата се заплаща с лихва и събира по съдебен
ред ./
4. При отсъствие на детето да уведомяваме предварително учителките на групата.
5. Да съдействаме и сътрудничим на учителките за осъществяване процеса на подготовка,
обучение и възпитание на детето ни в детската градина.
6. Да осигуряваме редовното посещение на детето в подготвителна група и при отсъствие да
уведомяваме предварително учителките.

Декларираме, че доброволно сме предоставили и ще предоставяме в бъдеще лични
данни по ЗЗЛД за нас, и нашето дете за осъществяване на неговото обучение, възпитание и
изпълнение на НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.,
в сила от 23.08.2016 г.; изм. И доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г..

Декларираме, че сме/не сме съгласни да бъде публикуван снимков
материал за детето ни в интернет страницата на детската градина и в група
във Фейсбук, свързани с празници и проекти, както и на места където
ръководството на детската градина счита за целесъобразно.
Декларираме, че при промяна на домашния адрес, телефони, здравно
състояние на детето, незабавно ще уведомим, учителките в групата и
директора.
Декларираме, че сме информирани, че в детската градина посещението
на децата може да бъде прекъсвано или подновявано с предварително писмено
уведомяване от родителите (настойниците).
Дата .......................

Декларатори:
Майка ............................
Баща ..............................

