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Приложение № 5 

Приложението е част от „МОЕТО ЛИЧНО ТЯЛО - УВАЖЕНИЕ И 
СЕБЕУВАЖЕНИЕ“, Практически наръчник за обучители,  

автор: Екатерина Велева и екип на фондация П.У.Л.С., 2018 

 

Д Е К Л А Р А ЦИ Я  

за информирано съгласие на родител  

 

Долуподписаният/ата/ 

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

живущ/а в гр. /с./ 

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

/адрес и телефон за кореспонденция/ 

родител на 

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

/трите имена на ученика/ 

Ученик /ученичка в ............. клас за уч. 20 ....... / 20 ....... г.  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

След като се запознах обстойно с Програмата за обучение по 

преванция на проблем /Пр. изписва се проблема - телесно наказание, насилие над 

деца, позитивни умения за справяне в конфликтни ситуации/, въз основа на 

които са разработени Модулите за сенцитивиращото обучение /име на 

семинара /обучението/, давам своето съгласие синът ми /дъщеря ми да 
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участва в съгласуваните с училищните власти и учебния план занимания, 

организирани и водени от екипана /неправителствената организация, 

изпълняваща обучението/.  

 

Запознат/а съм с определените правни и нормативни разпоредби и 

давам своето съгласие сина ми /дъщеря ми, при съгласие и от тяхна страна, 

да предоставят своите лични данни при регистрация, както и да бъде 

заснеман/а от външни лица по време на провежданото събитие, които са 

наети или упълномощени от ръководството на /името на учебното 

заведение/.   

 

 

*Настоящата декларация е с доброволен характер, без последици при отказ 
за представяне на личните данни. 
 
*Всеки законен представител на детето(настойник/попечител),има право  на 
достъп и право на коригиране на събраните данни. 
 

 

Дата: .................................... 

гр. .........................................     Декларатор: .................................... 

          /подпис/  
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