
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „КУЕСТ“

Този Правилник има за цел да запознае учениците и техните родители с политиките и процедурите в

Лятно училище „Куест“. Персоналът на ЧОУ „Куест“ очаква всички ученици да спазват описаните

политики, процедури и практики.

Продължителност на Лятно училище „Куест“  

Лятно училище „Куест“ се провежда в периода от 1 юни до 14 септември и приема  деца от I до V

клас.

Децата имат възможност да посещават училището за целия период, за един месец, половин месец,

седмица, ден или половин ден. 

Пропуснати дни не се компенсират.

Денят е с продължителност от 8:00 до 18:30 часа.

Комуникация с родителите

ЧОУ „Куест“ комуникира с  родителите на децата от Лятното училище посредством лична среща, а

при нужда с писма и имейли. При възникнали въпроси или притеснения, родителите могат да се

свържат с офиса на училището по всяко време.

Заплащане на такса за Лятното училище

Таксата се заплаща предварително в офиса на училището или по банков път, като това трябва да се

извърши  най-късно до  четвъртъка,  предхождащ  седмицата,  през  която  ученикът  ще  започне  да

посещава лятното училище. 

Допълнително се заплащат посещения в музеи, театър, екскурзии и други мероприятия.

Данните за банковата сметка са следните:

ТБ "Алианц България" АД

IBAN: BG35BUIN76041011112513

BIC: BUINBGSF

Достъп до сградата на училището

За  да  бъдат  изпълнени  изискванията  за  сигурност  и  здравна  хигиена,  достъпът  на  родителите  е

ограничен. Учениците се посрещат и изпращат от и до антрето.

Не се разрешава престоя на родители и/или близки на детето в двора на сградата.  

Екскурзии



По време на Лятното училище, учениците е възможно да бъдат водени на еднодневни екскурзии с

учебна  цел  или  с  цел  създаване  на  различна  учебна  среда.  Родителят/настойникът  ще  бъде

предварително уведомен  за тях и от него ще бъде изискано писмено разрешение детето да се включи

в екскурзията. Ученик няма да може да вземе участие в екскурзия  без писменото разрешение от

родителя/настойника.
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Лични вещи

Всички лични вещи трябва да бъдат надписани с името на ученика. На учениците не е позволено да

внасят предмети в училище, които по някакъв начин могат да навредят на друг човек. ЧОУ „Куест“

си запазва правото да конфискува всички предмети и устройства, считани за ненужни за обучението

на учениците. Не е редно учениците да носят големи суми пари в училище. ЧОУ „Куест“ не носи

отговорност, ако пари или ценности бъдат изгубени или откраднати.

Не се разрешава носенето на играчки в училището и в детската градина.

Изгубени вещи

При изгубване на дадена вещ, ученикът/родителят трябва да провери първо личните вещи на детето и

неговата  стая.  Намерените  вещи  се  съхраняват  в  училището.  Лятно  училище  „Куест“  не  носи

отговорност за изгубени вещи.

Разрешение за правене на снимки

Снимки на  учениците,  направени  по  време  на  Лятното  училище,  могат  да  бъдат  публикувани  в

училищни брошури и бюлетини, социалната медия, училищния уебсайт и всяка друга реклама на

училището.  Родители,  които  не  желаят  децата  им  да  бъдат  заснемани  или  не  са  съгласни  с

публикуването  на  снимков/видео  материал  с  техните  деца,  трябва  да  подадат  писмена  молба  до

директора на Лятно училище „Куест“.

Обяд

По  време  на  Лятното  училище  учениците  ще  имат  възможост  да  се  възползват  от  услугите  на

училищния стол, който ще осигури сутрешна закуска, междинна закуска, обяд и следобедна закуска

срещу допълнително заплащане от по 5 лева/ден. 

Учениците  могат  да  носят  обяд  и  закуски  от  вкъщи в  случаите,  когато  не  желаят  да  използват

услугите на училищния стол.

Освобождаване на ученика преди приключване на учебните занятия за деня

Родителят/настойникът е необходимо да информира директорът или учителите в лятното училище

лично, чрез имейл или бележка, относно причината за предварителното освобождаване от учебни

занятия и времетраенето на отсъствието: час на тръгване и час на връщане на ученика в лятното

училище (ако ще се връща). Ученикът трябва да предаде бележката на учителя при пристигане на

училище в съотвения учебен ден. 

Приключване на учебния ден
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Лятно училище „Куест“ е отговорно за ученика в продължение на 10 минути след края на деня в

18:00 ч. Ако ученикът не е взет от родител/настойник в посочения по-горе час, следва заплащане на

такса в размер на 10 лева на започнат час. 

Отсъствия от учебни часове

Ако ученикът ще отсъства от училище,  родителят/настойникът е необходимо да се обади или да

изпрати e-mail до училището. 

Правила по време на междучасие

Детето не може да напуска сградата на училището в нито един момент от учебния ден и да остава без

пряко наблюдение от учител. Всеки ученик трябва да бъде внимателен, когато играе с други деца и с

училищното оборудване.  За  всяко смущаващо поведение,  което е  в  противоречие с  правилата  на

Лятно  училище  „Куест“  на  ученика  ще  бъде  отправена  забележка.  Всяко  грубо  незачитане  на

правилата на училището или инструкциите на учител ще доведе до дисциплинарни мерки. 

Електронни устройства

Не е разрешено използването на каквито и да е било електронни устройства (телефони, МР3 плейъри,

таблети, лазери и др.) в училище преди започване на часове, по време на часове и след приключване

на часовете.  Учениците трябва да оставят всички електронни устройства при техния учител щом

дойдат на училище.

Ако учениците използват електронни устройства по време на учебния ден, устройствата ще бъдат

взети и върнати на родител/настойник в края на учебния ден.

В случай на спешност, ученикът може да бъде намерен на училищния телефон.

Използването на камери може да бъде разрешено от директор само при специални поводи.

Учители, родители и ученици могат да поискат специално разрешение за използване на електронни

устройства  от  тяхното  дете.  Ако  електронното  устройство  ще  бъде  в  помощ  на  личните

образователни нужди на ученика, искането може да бъде удовлетворено.

Поведение на ученика

Директорите и  учителите налагат  и  следят за  изпълнението на  училищните правила.  Честото им

нарушаване може да доведе до изключване на ученик от Лятното училище.

Правила за поведение

1. От  учениците  се  очаква  да  се  отнасят  с  уважение  към  учителите,  служителите  в

администрацията и ръководството на училището. 
2. Учениците трябва да се уважават помежду си, както и да уважават чуждите вещи.
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3. Не се толерира лъжа,  кражба, измама,  бой межу децата,  ругаене,  пряко неподчинение на

училищните власти, вандализъм, тютюнопушене или злоупотреба с наркотици от всякакъв

вид, коментари от сексуален характер, похотливо поведение или носенето на каквито и да

било оръжия в училище.
4. Учениците ще трябва да заплатят всяка повреда на училищното имущество, причинена от

вандализъм,  или  унищожаването  на  друга  училищна  собственост поради  неуместно

поведение.
5. Всички  лични  вещи  се  съхраняват  в  училищните  бюра  и  шкафчета  на  всеки  ученик.

Ученикът е отговорен за личните си вещи. Училището не носи отговорност за изгубени или

откраднати вещи.
6. На учениците не се разрешава да дъвчат дъвка в училище.
7. Учениците трябва да останат на територията на училището по време на учебните часове.

Учениците биват придружавани от учител при напускане на сградата за часове по физическо

възпитание или всяко друго събитие. 
8. Учениците не трябва да напускат класната стая без разрешение.
9. На учениците не е позволено да тичат по училищните коридори и стълби.
10. От учениците се очаква да стоят в ученическия стол по време на обяд.
11. Не се разрешава ползването и носенето на запалки и други източници на огън в училището.  
12. Учениците  трябва  да  изпълняват  и  съблюдават  всички  наредби  за  безопасност  и

пожаробезопасност, валидни за всички училища на територията на Република България.
13. Използването на нецензорен език на територията на училището е неприемливо.
14. Непристойното поведение в клас е проява на неуважение и не се толерира по никакъв начин.
15. Всяко поведение, което би довело до започването на бой между учениците, е неприемливо.

Училищно облекло

Облеклото на ученика трябва да бъде приемливо и в добър вид.  Крайното решение за това е по

преценка на училището. По всяко време учител може да отправи забележка за неподходящо облекло в

случаите на:

1. Блузи, които са прилепнали по тялото и твърде къси.
2. Прекалено къси поли и панталони над коляното. 
3. Дрехи с неподходящи знаци или думи.
4. Външният вид и облеклото на ученика трябва да са подходящи за училищна среда.

Ако ученик дойде с неподходящо облекло, той/тя ще бъде помолен да се преоблече, за това да му

бъдат осигурени дрехи от вкъщи или ще бъде изпратен вкъщи, за да се преоблече.
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