
 

ДО ДИРЕКТОРА  

НА ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ 

От ..........................................................................................................................                                                 
(трите имена на родител) 

Адрес: гр. /с. .............................................................. ул……………................... 

№ ......., вх. ......, ет. ......., ап.......   телефон/GSM................................................. 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Желая детето ми: ..................................................................................................  

(трите имена на детето) 

да бъде записано за ученик в І клас в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, град Гоце Делчев, за 2020/2021 учебна година.   

Подадено заявление за постъпване:      да          не  

Прилагам следните документи:  

1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група 

(декларация, че детето не е посещавало детска градина). 

 2. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес.  

3. Акт за раждане – за сверяване на данните;  

4. Лична карта на един от родителите – за сверяване на данните; 

5. Заявление за посещаване на група за целодневна организация на учебния 

ден  –    да;     не;  

6. Заявление за часовете по РП.  

7. Декларации за информирано съгласие – 3 бр.  

8. Документи  по допълнителни критерии…………………………………….. 

................................................................................................................................. 

  

Дата: ................................                                     Родител: ................................. 

 

  



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ 

Долуподписаните: 1……………………………………………………………………  

адрес гр./с/…………………………...…..…., улица………………………….№…… 

2…………………………………………………………………………………………  

адрес гр./с/…………………………...…  ., улица…………………………….№…… 

родители на ……………………………………………………….........................…… 

от ……………………..клас  

ДЕКЛАРИРАМЕ: 

Съгласни сме Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методийѝ“ да съхранява и 

обработва личните данни на детето ни за периода на обучение в училището и да 

бъдат ползвани  съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни,  

изискванията на Регламент 2016/679/ЕС, съгласно разпоредбите на Закона за 

предучилищното и училищното образование, Наредба № 8 за информацията и 

документите за системата за предучилищното и училищното  образование, както 

и актовете по прилагането им.           

Запознати сме с: 

 целта и средствата за съхранение на личните ми данни;  

 доброволният характер на предоставянето им;  

 правото на достъп и коригиране на обработените данни;  

 правото да оттегля съгласието си;  

 получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат 

разкрити данните;  

 правото ми на възражения и жалби във връзка с обработването и 

съхраняването на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, 

която е надзорен орган в Република България;   

Декларираме, че ще уведомяваме администратора на лични данни за всяка 

промяна в личните ми данни.  С настоящата декларация, декларираме съгласие за 

обработка на личните ни данни Първо ОУ.  

 

Дата…………………….                       Декларатор: 1………………………………..  

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

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

Настоящата декларация цели да гарантира спазването на правата на детето и 

родителите/ настойниците/ попечителите му по време на информационни и 

представителни мероприятия на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Информацията, която предоставяте ще се счита за строго конфиденциална.  

Ако подпишете настоящата декларация, Вашето съгласие ще е валидно за срока на 

обучение на  детето в училището.  

 

Долуподписаният: 1……………………………………………………………………  

адрес гр./с/…………………………...…..…., улица………………………….№……, 

телефон за връзка .........................................., ел. поща ................................................ 

родител на ……………………………………………………….........................…..… 

от ……………………..клас  

 

Съгласен/а съм Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ да обработва личните 

данни, съгласно изискванията на Регламен 2016/679/ЕС.  

Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си за следното:  

Снимки, видео и аудио записи на детето ми и на мен, заснети във връзка със 

събития, кампании и инициативи на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, да 

бъдат публикувани на интернет страницата и във фейсбук страницата на 

училището, както и да бъдат използвани в печатни и видео материали, свързани с 

дейността на училището.  

Декларирам, че ще уведомявам администратора на лични данни за всяка промяна 

в личните ми данни.  

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, 

съгласно волята си и гарантирам верността.  

  

Дата:……………………….                                               Декларатор:………………  

Град Гоце Делчев  

 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

  

Долуподписаните: 1……………………………………………………………………  

адрес гр./с/…………………………...…..…., улица………………………….№…… 

2…………………………………………………………………………………………  

адрес гр./с/…………………………...…  ., улица…………………………….№…… 

родители на ……………………………………………………….........................…… 

от ……………………..клас  

  

ДЕКЛАРИРАМЕ: 

Даваме своето съгласие, за периода на обучение в училището детето  ни 

да посещава организирано различни културни и научни институции, да 

участва в организирани прояви или изяви извън района на Първо ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“, които не са предмет на уреждане в Наредбата по чл. 

79, ал. 5 от Закона за туризма.  

Декларацията е съгласно чл.15, ал.2 от Наредба 10 от 01.09.2016 година 

на МОН за организация на дейностите в училищното образование.  

  

  

  

Дата…………………….                       Декларатор: 1………………………………..  

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

 


