
Учебна занималня ,, Лина ''
гр.София, ул.Чаталджа 59,

тел. 0896 975 516, uchebnazanimalnya.com

ДОГОВОР ЗА ГРИЖА И ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В
УЧЕБНА ЗАНИМАЛНЯ „ЛИНА”

Училищна школа „ЛИНА”, представлявана и управлявана от Веселина Тонева-
управител, наричан по- долу в договора „школа”, от една страна и

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

с адрес...............................................................................................................................

тел. за контакт:.................................................................................................................

e-mail…..............................................................................................................................

наричан по-долу „РОДИТЕЛ”, в качеството си на родител /настойник/

на ученика.........................................................................................................................

училище:............................................................................................................................

клас.........

при следните условия:

ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1 Родителят възлага, а школата се съгласява, срещу заплащане на месечна такса, да
осигури грижа и обучение на учениците, закуска, обяд и следобедна закуска, спорт и
активна почивка, подготовка на домашните за следващия ден, водене и вземане на децата
от/ до училище, както и допълнителна работа върху учебния материал и подобряване на
езиково-говорните и комуникативни умения.

Нашата занималня предлага вземане и водене на ученици от:
112 ОУ "Стоян Заимов" ,
1 СУ "Пенчо Славейков"



Срокът на договора е от 09.22г. до 31.05.23г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩНА ШКОЛА „ЛИНА”

Чл. 1 УШ има право да получи договорената такса за обучение .
Чл. 2 УШ се задължава за следното:
2.1 Да обучава учениците в съответствие с държавните образователни изисквания, както и
с Конвенцията за защита правата на детето на ООН.
2.2 Да осигури квалифицирани преподаватели.
2.3 Да изисква от родителя спазване на Правилника за вътрешния ред.
2.4 Да осигури работно време от 08:30 – 18:00ч. от понеделник до петък, с изключение на
официалните празници.
2.5 Да информира родителя за резултатите от обучението и всичко свързано с престоя на
детето в групата.
2.6 Да взема/ води учениците от/до училище

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ

Чл. 1 Родителят има право:
1.1 Да получава информация за резултатите от учебния процес и ежедневието на
ученика в групата.
1.2 Да изисква спазване на установения ред и програми;
1.3 Да следи за спазването на съответните хигиенни и санитарни норми.

Чл.2 Родителят се задължава
2.1 Да спазва установения Правилник за вътрешен ред     в школата и клаузите в този
договор.
2.2 Да осигури присъствие на ученика в определеното време, да не допуска
безпричинно отсъствие.
2.3 Да води ученика ЗДРАВ в групата и да гарантира, че не е в контакт с болни, за
което подписва декларация по образец.
2.4 Да уведоми своевременно за предстоящо отсъствие на ученика и за причините,
които го налагат на един от следните телефони: 0896975516/ 0887132560
2.5 Да информира при промяна на адрес, телефон, здравословни проблеми и други
обстоятелства свързани с ученика.



ТАКСИ

Чл. 1 Месечната такса е 600лв. ( включва учебни помагала, закуска, обяд и
следобедната закуска, спорт, обучение и подготовка за следващия ден, занимания по
интереси).

При желание от страна на родителя, за консултация/ терапия с логопед и/или психолог,
се заплаща допълнително, като се ползва отстъпка - 35% от цената. Редовната цена за
един час логопед/психолог е 30лв.

Занималнята предлага обучение по английски език, часовете се провеждат два пъти
седмично на цена 7лв./ час.

Таксите се заплащат от 1-во до 10-то число на текущия месец на „Марвес 2016”
ЕООД, Банка: OBB „ Обединена българска банка”,IBAN: BG65UBBS80021045505440, BIC:
UBBSBGSF.

При отсъствие на детето поради здравословни проблеми от таксата се приспада
по 20лв.на ден.

След 18:00 ч. всеки започнат половин час се заплаща по 7лв.

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 Договорът се допълва или изменя, само при постигнато взаимно съгласие между
страните, изразено в писмена форма.
Чл.2 Договорът се прекратява:
2.1 По взаимно съгласие на страните и с едномесечно предизвестие;
2.2 Автоматично, с изтичане на срока на договора;
2.3 Едностранно, без предизвестие, при доказано грубо нарушаване на подписания
договор и етиката на взаимоотношения между страните.

Чл.3. Настоящият договор е изготвен в два идентични екземпляра, по един за всяка от
страните.

Училищна школа „ЛИНА”..................                                      Родител............



/Управител- В.Тонева/


