
Обединено училище "Никола Йонков Вапцаров" 

с. Вълчитрън, село Вълчитрън, 06528/2396,d.lungalov@abv.bg  

 

 

Вх. № ………….. / ……………….. 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

на Обединено училище "Никола Йонков Вапцаров"  

с. Вълчитрън  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

от 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Учител по / педагогически специалист 

……………………………………………………………………… 

 

Относно: Информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на 

образователен процес и за работа през учебната 2021/2022 година  

 

Запознат/а съм с Вътрешните Правила на институцията за организация и провеждане на 

образователен процес през учебната 2021/2022 година и задължителните мерки за ограничаване на 

рисковете от разпространение на вирус/зараза и с задължителните здравни протоколи за поведение 

при съмнение или случай на COVID-19 в училището, солидарно отговорен/отговорна съм с тях и 

декларирам, че ще ги спазвам.  

 

С настоящето декларирам, че:  

1. няма да се явявам в институцията при признаци на заболяване и/или при повишена телесна 

температура по-висока от 37,3 градуса;  

2. преподавам в …………………………………….. клас/класове и ще ползвам лични предпазни 

средства (маска, шлем, ръкавици, др.) в класните стаи, ресурсен кабинет, кабинет подготвителна 

група 

3. ще ползвам лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици, др.) в общите закрити части 

на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински 

кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) и в училищния автобус, 

когато съм дежурен/а по график или го ползвам по изключение (ако е приложимо);  

4. съм запознат/а с установените противоепидемични мерки и санитарно-хигиенни условия;  

5. съм запознат/а с условията за превключване към обучение в електронна среда от разстояние;  

6. съм запознат/а с Вътрешните Правила на институцията за организация и провеждане на 

образователен процес през учебната 2021/2022 година и задължителните мерки за ограничаване на 

рисковете от разпространение на вирус/зараза, солидарно отговорен/отговорна съм с тях и 

подкрепям усилията за спазването им;  

С настоящата декларация изразявам информираното си съгласие за приемане на условията на 

организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година и подкрепям 

усилията за спазването им.  

 

Дата: ………………… 

             с. Вълчитрън                                                                                   С уважение: ....................................  

 


