
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

 

 

Долуподписаният/ата ...........................................................................................................  
/име, презиме, фамилия на родителя/  

 

Родител (настойник) на……………………………………………………………………. 
              /име, презиме, фамилия на ученика/  

 

Ученик/чка от ...........клас на Софийска професионална гимназия по електроника „Джон 

Атанасов“ 

 

Във връзка с чл.94, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование 

 

Декларирам, че съм информиран: 

1. Детето ми ще участва в организиране и провеждане на спортни дейности – 1 час 

седмично от VIII до XII клас вкл., освен часовете по Физическо възпитание и спорт – ООП, 

чрез следните видове спорт: Баскетбол, Волейбол, Футбол, Хандбал, съгласно чл.92, ал.1 от 

ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал. 5 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

2. Детето ми ще изучава втори чужд – Немски език в IX и X клас, съгласно чл.14, ал.3, 

т.6 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план и утвърден училищен учебен план за 

съответната специалност/ професия.  

 

 

Дата ......................     Подпис на родителя:………………................. 

 

 

Извлечение от:  

 

Закон за предучилищното и училищното образование 

…………….. 

Чл. 92. (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 в учебния план се включва за всеки клас, за всяка 

учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 

утвърдени от  министъра на образованието и науката по предложение на министъра на 

младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.  

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

Чл. 94. (1) Всяко училище въз основа на съответния рамков или типов учебен план разработва 

училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите си. 

 

Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план 

…………… 

Чл. 14.  

……………. 

(3) В училищния учебен план се: 

……………. 

6. определят изучаваните чужди езици; 

7. конкретизират модулите за осъществяване на спортни дейности; 

…………… 

(5) За организиране и провеждане на спортни дейности за всяка учебна седмица за всеки клас 

в училищния учебен план се предвижда по един учебен час, който е извън часовете, 

определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2.  


