ДЕКЛАРАЦИЯ
От……………………......……………………………………………………………………………
/собствено и фамилно име на родител/настойник/

родител на:……………………………………………………...……………………………………
ученик в ……….клас на Професионална гимназия по икономика „Ив. Илиев“ – Благоевград
ДЕКЛАРИРАМ,
че съм информиран за изискванията на чл. 172, ал. 1, т. 4 от ЗПУО и чл. 154, ал. 1, т. 3 от Правилника за
дейността на училището, съгласно които ученикът е длъжен да носи униформеното облекло, което
включва:
- елементи, предлагани от фирмата производител – бяла/розова риза или бяла тениска с монограм,
тъмносин суитшърт с монограм, вратовръзка, пуловер, пола и панталон; панталон до коляното в
периода 1 май – 1 ноември.
- елементи по избор на ученика - тъмносин панталон и/или изчистени тъмносини или черни
дънки, изчистени панталони от плат или дънки с дължина до коляното – тъмносини или черни в
периода 1 май – 1 ноември; бяло поло, бяла риза, бяла тениска (без щампи и надписи), бял или
тъмносин пуловер и суитшърт (без щампи и надписи).
В студените зимни месеци учениците могат да носят връхна дреха върху посочените по-горе допустими
елементи на облеклото.
Съгласно Правилника за дейността на училището ученикът носи отговорност и ще бъде отстранен от
учебните часове, за които ще се пишат неизвинени отсъствия, докато не се приведе в съответния вид.
……………………
/дата/

Подпис:………………………
/…………………/
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