
 
 

М О Л Б А - Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За учебната 2021-2022 година 

От............................................................................................................................. ........................................ 

(трите имена на родителя/настойника) 

c адрес: .................................................................................................................................... ........ 

(град, пощенски код, улица, номер) 

Телефон...................................................  Е-мейл....................................................................................... 

Декларирам, че за посещение на занятията по български език и литература желая да 
запиша:  

1. .............................................................................................................................................. 
                                                               (трите имена на детето) 

Роден/а на................................................ в град.................................................................... ........ 

 
2. ............................................................................................................................. ................. 

                                                               (трите имена на детето) 
Роден/а на................................................ в град...................................................................... ...... 

 
3. ............................................................................................................................. ................. 

                                                                (трите имена на детето) 
Роден/а на................................................ в град.................................................................... ........ 

Съгласен/а съм снимки и кадри на детето ми да се използват за популяризиране дейността 
на училището: а.   На уеб страницата на училището; б.  На Фейсбук страницата на 
училището. (Моля, посочете за коя платформа давате съгласие като поставите Х в съответната кутийка. Ако 

не сте съгласни, оставете кутийките празни.) 

Задължавам се да платя определената от училището годишна такса и да спазвам 
установените регламенти съгласно Правилника за дейността на Българското училище в 
Айндховен и свързаните с него наредби.  

 

 

Дата.....................................................Подпис...................................................... 



Правила за достъп до сградата на училището през 
2021-2022 учебна година 

 

Уважаеми родители, 

Искаме да ви запознаем с новия ред за влизане и пребиваване в сградата на нашето 
училище, който ще важи през настоящата учебна година 2021-2022.  

Както знаете, в редовните училища в Нидерландия продължават да се прилагат 
ограничения за достъпа на родители, свързани с Ковид-19, с които и ние трябва да се 
съобразяваме.  

Молим за вашето разбиране и съдействие при съблюдаването на изискванията, за да 
можем да продължим да се възползваме от гостоприемството на холандското училище, 
чиято сграда и база използваме под наем. 

Затова, по време на нашите занятия, ви молим да спазвате следните правила:  

Влизане на децата и родителите в училището: 

1. Родителите, които нямат задължения на дежурни, оставят децата си пред входа 
като въвеждането на децата се поема от дежурните за учебния ден. 

2. Родители, които пътуват от други градове, влизат в сградата при записване за 
определена дейност, подпомагаща учебния процес.  

3. Родителите на децата в  Детска Градина и Предучилищна Група при необходимост 
влизат в сградата, след като се запишат за помощници на тези групи. 

По време на занятията: 

4. В сградата остават само дежурните и родителите, които са записани за определени 
дейности по време на учебния ден. 

По време на междучасията: 

5. Дежурните родители (с помощта на учителите) поемат ангажимент и отговорност 
да следят за реда в коридора на училището, да съпровождат и наглеждат децата в 
салона за игра или към външната площадка. 

Посрещане след занятията:  

6. Дежурните за учебния ден извеждат децата клас по клас до входа на училището, 
където останалите родители могат да посрещнат децата си от външната страна. 

Предварително благодарим за вашето разбиране и съдействие.  

 

 

Дата……………………………Име...............................................................Подпис....................................... 

 


