ДЕТСКА ГРАДИНА № 98 „СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ“, СО,
РАЙОН „МЛАДОСТ“
ж.к. „Младост“2, ул. „Слънчево зайче“№ 9, тел.:02/885 37 32,
e-mail: odz98director@abv.bg; www.odz98bg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
от родителите на :
Трите имена на детето.....................................................................................................
Роден/а на ……………………………. в ………………………………………………………
Дом.адрес..........................................................................................................................
Телефон..........................GSM.........................e-mail.........................................................
Данни за майката:.............................................................................................................
/ име, презиме и фамилия/

Месторабота:......................................................................................................................
сл.тел:...................................,GSM.....................................................................................
Данни за бащата:..............................................................................................................
/име, презиме и фамилия/

Месторабота......................................................................................................................
Сл.тел....................................GSM....................................................................................
Данни за личния лекар:
Д-р...........................................................................................................................
GSM….....................................................................................................................
Декларираме, че сме запознати със следните документи и текстове:
1. Правилник за дейността на ДГ №98;
2. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на СО и по конкретно:
 Таксите в ДГ № 98 се заплащат от 05 до 10 число на месеца при касиера на
детското заведение. Месечната такса е за предходния месец.
 След 10 число се начисляват лихви съгласно Наредбата.
 След начисляването на таксите не могат да се правят корекции, в случай, че
представите медицинска бележка или заявление.
 Отсъствията на децата от детската градина се извиняват с МЕДИЦИНСКИ
БЕЛЕЖКИ, които се представят на учителите/мед.специалисти по групи най-късно
до обяд на последния работен ден от месеца.
3. При подадена молба от родителя, се разрешават отсъствия по домашни причини
до 10 работни дни за ПГ/ 5 и 6 годишни / и 30 работни дни за останалите групи за
учебна година .
4. ДГ №98 има свой сайт: www.odz98bg.com
Декларираме, че сме запознати със следното:

 Родителят следи за актуална информация в сайта на ДГ № 98 и срокове за
подаване на различни, изисквани от ДГ документи;

 Декларираме, че сме съгласни / несъгласни в сайта и на информационни

5.

6.

7.
8.

табла в ДГ № 98 да се публикуват снимки с нашето дете. / оградете
вярното /
ДЕКЛАРИРАМЕ, че детето ни няма / има специални образователни
потребности
/СОП/
оградете
вярното
и
посочете/…………………………………………………………………………………
Декларираме, че детето ни има/няма алергии към храни или медикаменти
/оградете вярното и посочете/
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Декларираме, че няма да внасяме на територията на детското заведение
храни, медикаменти, опасни или скъпи играчки.
Уведомени сме, че персоналът на ДГ не носи отговорност за донесени от
дома играчки или технически средства.

9. Декларираме, че сме запознати с чл. 15, т. 9 от Наредба за прием на деца в
общинските детски градини на територията на Столична община:
(9) Постъпването на класираните за прием през месец септември деца да се
извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за
градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година.
За текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на
класираните деца. При неспазване на срока и при непредставяне на медицински
документ, удостоверяващ невъзможността детето да посещава детска градина,
незаетото място се обявява за свободно на следващо класиране, а
родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответното детска
градина до началото на следващата кампания. Детето може да участва в
следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от родителя /настойника
желания, като допълнителните точки за желанието, за което е класирано, както и
за следващите желания, се намаляват с 1 точка.
Уведомени сме, че за подаване на невярна информация носим наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Дата:.................2018 г.

Декларатори: 1........................................
2.......................................

