
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният ....     ................................................................................................................... 

(родител), декларирам, че съм запознат с уведомителното писмо, с настоящия инструктаж и 

програмата за провеждане на екскурзията до…………………………………………………………… 

Разбирам и подкрепям съдържанието на инструктажа, като надлежно запознах сина/дъщеря 

си......................................................................................................, ученик в ........... клас, който е 

изцяло наясно със съответните си задължения и изискванията към него. 

Информиран/а/ съм че ръководител на групата е …..…………………………………………………. 

 

Декларатор: 

Родител, получил инструктажа и инструктирал ученика: 

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

(име, презиме, фамилия на родителя/настойника) 

 

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

(подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЪРЖДАВАМ: 

РУМЯНА МОНЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

И Н С Т Р У К Т А Ж 

за ученик от ПГ,, Проф. д-р. Асен Златаров“ 

включен в провеждането на екскурзия до …………………………………………………………….. 

По време на пътуването и всички организирани дневни занимания, ученикът е длъжен да спазва 

следните изисквания, осигуряващи сигурността и безопасността му: 

I. По време на пътуване: 

1. Да спазва правилата за безопасно качване и слизане на превозно средство, както и по време на 

пътуване; 

2. Да носи предпазен колан, да не става в движение от мястото си и да не пречи на водача; 

3. Да говори тихо, без да пречи на останалите пътници, да не използва мобилния си телефон за 

слушане на музика без слушалки, да играе на електронни игри с изключен звук; 

4. Категорично се забранява носенето и употребата на различни видове алкохол, наркотици и 

упойващи средства. 

II. По време на посещенията на определените обекти:  

1. Да спазва указанията и разпорежданията на ръководителя; 

2. По време на посещения и придвижване в града да се придвижва с групата, без да я напуска; 

3. Да уведомява своевременно учителите за възникнал здравословен проблем, физиологично 

неразположение, за възникнал проблем или ситуация, независимо от какъв характера е; 

4. Да спазва нормте за поведение на обществени места – да се държи добре, да се движи спокойно; 

5. Да спазва всички инструкции, получени на място от персонала на обектите, с цел личната им 

безопасност, както и тази на останалите участници; 

6. Да опазва своето изущество, имуществото на посетените обекти и това на останалите ученици 

от групата; 

7. Да проявява разбиране, толерантност и уважение към останалите ученици; 

8. По време на цялата екскурзия да демонстрира поведение, което е подходящо за отличното 

представяне на училището. 

Задължение на родителите: Всеки родител следва да запознае детето си с настоящия инструктаж. 

 

Ръководителят да извърши още веднъж инстуктаж на учениците преди тръгването им. 

 

Извършил инструктажа: ……………….………………………………………………………………… 

(име, фамилия на ръководителя, подпис) 

 

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

 


