
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86 

тел: 032/ 331 - 386, e–mail: school@ekzarhantim1.com 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

и декларация за информирано съгласие 

 

От…………………………………………………………………………………………………. 

(име, презиме, фамилия на родителя/настойник) 

Ученик/ Ученичка:………………………………………………………………Клас:...............  

(име, презиме, фамилия на ученика/ученичката) 

Декларирам, че съм съгласен/съгласна и заявявам желанието си, синът ми/дъщеря ми 

да бъде включен/а в група за занимания по интереси през втори учебен срок през учебната 

2018/2019 година: 

 

Тематично 

направление 

Форма и 

наименование 

на заниманията 

по интереси 

Предлага 

се за: 

първо 

желание на 

ученика/ 

ученичката 

(моля, 

отбележете 

с “Х”) 

второ 

желание на 

ученика/ 

ученичката 

(моля, 

отбележете с 

“Х”) 

трето 

желание на 

ученика/ 

ученичката 

(моля, 

отбележете 

с “Х”) 

Изкуства и 

култура 
Клуб „Сръчни 

ръчички“ 

I клас    

Клуб 

„Сръчковци“ 

I клас    

Клуб „Арт – 

ателие 

Палитра“ 

V–VI клас    

Клуб 

„Музикална 

работилничка

“ 

II–VI клас    

Дигитална 

креативност 
Клуб 

„Scratch” 

III клас    

Секция 

„Мрежата“ 

IV–VII клас    
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Технологии Клуб „Млад 

предприемач“ 

III клас    

Клуб 

„Languages are 

Fun” 

III–IV клас    

Природни 

науки 
Клуб „Клуб на 

малките 

учени“ 

I-II клас    

Спорт Клуб „Спорт 

Клуб – 

АНТИМ I“ 

V–VI клас    

Екологично 

образование и 

здравословен 

начин на 

живот 

Клуб 

„Опознай 

света и себе 

си” 

V–VI клас    

Математика Клуб 

“Интересна 

математика” 

V клас    

 

Забележка: Учениците могат да посочат повече от едно желание за включване в група 

за занимания по интереси, тъй като по първо желание на ученика/ученичката може да 

няма възможност да се сформира група. Учениците имат възможност да се включат в 

една група по занимания по интереси. 

Декларация за информирано съгласие от родителя/настойника (Допълнителна 

информация за участника):  

Информацията се попълва от родителя/настойника на ученика, изразил съгласие за 

участие на детето му в групи по занимания по интереси. Същата се обобщава и 

систематизира. Данните се използват изцяло за статистически цели и са част от 

общите показатели за изпълнение на Наредба за приобщаващо образование. 

1. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря ми, 

съм съгласен/не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде 

сниман/а във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в заниманията  по 

интереси.  

2. Съгласен съм/Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения да 

бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел 

публичност на провежданите дейности. 

Подпис на родителя: ……………………. 

Подпис на участника (ученика): …………                     Дата: ……………………………… 


