
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   ЗА   С Ъ Г Л А С И Е 

 

 
Долуподписаният/ата ………………………………………………………………............................ 

(трите имена на родителя/настойника на ученика) 

 

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

(трите имена на ученика) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм съгласен/съгласна със следното: 

 

1. Синът/дъщеря ми, ученик/ученичка в …… клас при Професионална техническа 

гимназия – Варна, да бъде заснеман/а по време на учебния процес за създаване на 

образователен видеоматериал, който може да се използва в страната и чужбина с 

образователна и научна цел. 

2. Снимки на сина/дъщеря ми, илюстриращи участието му/и в учебно-възпитателния 

процес и организираните мероприятия на ПТГ-Варна, да бъдат публикувани. 

 

 

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

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
 

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………………….  

 

и ………………………………………………………………………………………………………….. 
(трите имена на родителите / настойниците) 

 

с адрес гр. ………………………………………………………………………………………………. 

 

тел.за връзка ……………………………………………………………………………………………. 

 

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

(трите имена на детето, ЕГН и навършени години) 

 

ЗАЯВЯВАМ желанието си и ще съдействам синът/дъщеря ми да посещава училищния 

психолог/педагогически съветник към ПТГ - Варна, в индивидуални/групови дейности, с цел – 

получаване на обща подкрепа за личностно развитие. 

 

 

 

Дата:.............................     Заявител:………………….. 

                                                                                                /подпис на родител/настойник/ 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 1 

Информационна карта за родители 
/графите се попълват по избор и преценка на родителите/ 

във връзка с 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на децата и учениците от уязвими групи 

и 

Програма за превенция на ранното напускане на ученици от ПТГ 
 

1. Общи данни  

Име и клас на ученика/та……………………………………………………….................................. 

 

2. Социален статус на родителите   /подчертайте вярното/ 

• семейно положение /семеен/а, разведен/а, партньорство, самотен родител, вдовец/ца/ 

  

3. Фамилна анамнеза 

Заболявания /хронични, психични, физически/ на родителите: 

баща ……………майка ………братя/сестри……………прародители…..................................... 

Заболявания на ученика: ................................................................................................................ 

Детство: развитие, травми: ………………………………………………………........................ 

 

4. Отношения/взаимоотношения   /подчертайте вярното/ 

• в семейството /налице е привързаност или конфликтни взаимоотношения/; 

• сред приятелите /отношения на взаимопомощ или рискова приятелска среда/; 

• в училище /интегриран в класа; санкциониран от  

училищната институция или преместван в друго  училище по Ваше желание/ 

 

5. Потребности, интереси и постижения на ученика 

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

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

 

6. Социални умения за:                                                      /подчертайте вярното/ 

• самоконтрол над негативните емоции и чувства   /наличие или липса/ 

• емпатия/съпреживяване                                            /наличие или липса/ 

• отстояване на позициите си                                      /наличие или липса/ 

• самооценка и ниво на познание                               /наличие или липса/ 

 

7. Възможности за осъществяване на родителски контрол: 

а/ Честота на комуникация с ученика   /подчертайте вярното/: 

• ежедневно /посочете кога/………………………………………………..................... 

• няколко пъти в седмицата………………………………………………...................... 

• през почивните дни  ……………………………………………………...................... 

• друга честота /посочете каква/ …………………………………………..................... 

 

               б/ Начини на комуникация   /подчертайте вярното/ 

                     /лице в лице, телефон, интернет, друга /посочете каква/ ………………………………. 

 

8. Нужда от съдействие и подкрепа в процеса на обучението и възпитанието на ученика 

• учебен процес                                                     

• поведение и дисциплина                                                                    

• социална адаптация и интеграция в класа       

• личностно развитие и усъвършенстване 

          

9. Очаквания  

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

 

/..................................../                  Подпис /............................./                  Благодарим Ви за съдействието! 

/ дата, месец, година/    


