
ОБЩИ  УСЛОВИЯ 

За прием в лятната музикално-танцова школа „Весели слънца“ 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между 

родителите и преподавателите в лятната музикално-танцова 

школа „Весели слънца“. 

1.2. Лятната школа „Весели слънца“ осъществява дейността си в 

сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1897 г.“- гр. 

Пазарджик, бул. „Георги Бенковски“ № 36 за периода от 

01.06.2016 г. до 31.08.2016 г. 

1.3. Лятната школа „Весели слънца“ организира своята дейност в 

занимални за деца от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас / от 7 до 9 

годишни/ всеки работен ден в определения по-горе срок. 

1.4. Заниманията в лятната школа са целодневни. 

- Сутрешен прием да децата- от 8.00 ч. до 8.30 ч. 

- Приключване на заниманията в 17.00 ч. 

- Родителите вземат децата си от занималнята от 17.00 ч. до 

17.30 ч. 

1.5. Децата се записват в школата по входящ номер. 

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА: 

2.1. При постъпване на детето в лятна школа „Весели слънца“ 

родителите попълват Заявление-декларация /по образец/. 

2.2. При постъпване на детето се представя медицинска бележка 

от личния лекар, издадена непосредствено преди 

постъпването, показваща, че детето не е в контакт със заразно 

болни и няма хронични заболявания, които да изискват 

постоянно медицинско наблюдение. 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ: 

3.1. Родителите следва да водят детето в такова здравословно 

състояние, което да не представлява заплаха за 

здравословното състояние на другите деца. 

3.2. Родителите се задължават при записване на детето в лятна 

школа „Весели слънца“ да представят следните вещи, 

необходими за престоя на детето: 



- Слънцезащитна шапка, чадър, малка постелка, необходима 

за музикална релаксация, учебни тетрадки за писане и 

математика, химикал, цветни моливи, флумастери, маслени 

пастели, гума, блокче за рисуване, книжки за оцветяване, 

ежедневно бутилка с вода. Желателно е тези материали да 

бъдат надписани с името на детето. 

- По желание на родителите и чифт пантофи или удобни 

обувки, които детето да ползва само вътре в занималнята. 

3.3. Родителите следва задължително да се съобразяват с 

работното време на лятната школа „Весели слънца“. При две 

неспазвания на работното време децата се изключват от 

занималнята. 

3.4. Децата се предават сутрин от родителите на преподавателя и 

след обяд се вземат лично от него. Ако детето се взема от 

упълномощен представител на родителите, същият трябва да 

представи нотариално заверено пълномощно от двамата 

родители. 

3.5. ТАКСИ: 

Родителите се задължават да заплащат следните такси: 

- За един месец- 120.00 лв. 

- За 3 седмици- 90.00 лв. 

- За 2 седмици- 60.00 лв. 

- За 1 седмица- 30.00 лв. 

- Внасянето на таксата от родителя се извършва с подаване 

на заявление за включване на детето в лятната школа, т. е. 

от 2 до 31 май 2016 г. Това се отнася за всички видове 

времеви престой на детето /посочени по-горе/ в лятната 

школа „Весели слънца“. 

- Заплащането за всеки следващ месец се извършва през 

последните 10 дни на предходния месец. 

- При отсъствие на детето, поради заболяване, което се 

удостоверява с медицинска бележка от личния лекар, 



заплатената такса се връща или приспада от таксата за 

следващия период. 

- При заплатена такса и предстоящо отсъствие на детето: 

родителите уведомяват преподавателите в лятната 

занималня за причината и периода на отсъствие.  

- В цената на школата са включени обучение от 

квалифицирани педагози, санитарно-хигиенни материали, 

читалня в библиотеката на читалището. 

- Таксите за внасят в касата на читалището или по банков път 

на: 

 Народно читалище „Христо Ботев-1897 г.“- гр. Пазарджик 

Банка ДСК- клон Пазарджик 

IBAN: BG70STSA93000006045519 

BIC: STSABGSF 

Основание за плащане- такса за лятна школа 

3.6. Родителите осигуряват на детето сутрешна и следобедна 

закуска, както и финансови средства за организиран обяд в 

заведение за хранене. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ „ВЕСЕЛИ СЛЪНЦА“: 

4.1. НЧ „Христо Ботев-1897 г.“ гр. Пазарджик и организираната към 

него лятна школа „Весели слънца“ се задължават да осигурят 

нормални, безопасни и здравословни условия и грижи за 

децата. 

4.2. Педагозите се задължават да дават своевременна обратна 

връзка на родителите за всичко свързано с престоя на тяхното 

дете: поведение, начин на общуване, интереси. Обратната 

връзка се дава в индивидуален разговор с родителя. 

4.3. Лятната школа се задължава да осигурява заниманията с 

децата в малки групи- в занималните не може да има повече 

от 16 деца. 



4.4. Лятната школа „Весели слънца“ предварително информира и 

съгласува с родителите допълнителните мероприятия 

/посещения в музеи, екскурзии, кино/, които не са включени в 

общата стойност на месечната такса. 

 

За справки и записвания: тел. 034/ 48 30 67, 0879258144 или на 

адрес: гр. Пазарджик, бул. „Георги Бенковски“ № 36, Народно 

читалище „Христо Ботев-1897 г.“ 


