
 

Информация 

 
 
 

София, 5 септември 2017 г. 

Уважаеми родители,   
 

Образователният екип на училището се стреми да предложи на децата ви най-добрите 

възможни условия за прием и работа. 

Поради това силно разчитаме на вашето сътрудничество за спазване графика и  

вземане  под внимание следната информация. 

Седмично разписание на часовете от понеделник до петък, както следва : 

Ден Влизане Излизане 

понеделник, вторник, 

четвъртък, петък 
8h30 15h30 

сряда 8h30 12h00 

 

Отсъствия и закъснения : 

 

Задължително е децата да пристигат навреме в училище и да бъдат взимани 

навреме. 

Отсъствията и/или закъсненията се записват и следят стриктно. Причината за всяко 

едно отсъствие трябва да бъде писмено представена на училището:  

 предварително, когато отсъствието е планирано ; В случай на предвидимо 

отсъствие, семействата са длъжни да изготвят заявление за разрешение за 

отсъствие до директора, като посочват причините за отсъствието. Могат да се 

издават разрешения, вземащи предвид изключителното или семейно естество. 

 при завръщането на детето, когато отсъствието е непредвидено. В този случай 

родителите са длъжни да информират по телефона / по mail, същия ден, 

секретариата, като при необходимост представят медицинско удостоверение  

Също така, всяко закъснение ще бъде отчетено и ще бъдат предприети последващи 

действия в случай на многократни закъснения. 

Формуляри  за попълване и връщане : 

През цялата година и особено в началото на учебната година попълнете изпратените 

формуляри и ги върнете на учителя (учителката) в определените срокове. 

Родителски срещи :  

Ще се радвам да ви приветствам в 17:30 часа на следните дати, за да ви запозная с 

учебно заведение и да ви представя обща информация за началото на учебната година. 

Учителите ще се радват да ви посрещнат в съответните стаи на следните дати за обща 

информационна среща, на която ще ви представят график, класни проекти, 

допълнителни образователни дейности, начини на комуникация между учителя и 

родителите и т.н. 



Понеделник, 18/09/2017 г. Вторник 12/09/ 2017 Четвъртък 14/09/2017 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

TPS/PSA 

PSB/MSB 

PSC/MSC 

MSA 

GSA 

GSB 

GSC 

CPA 

CPB 

CPC 

CPD 

CE1A 

CE1B 

CE1C 

CE2A 

CE2B 

CE2C 

CM1A 

CM1B 

CM1C 

CM2A 

CM2B 

CM2C 

 

Това ще бъде повод за първоначален диалог, който се надяваме да бъде конструктивен, 

подхранван и проследен. 

Ние разчитаме на вашето участие! 

 

Разчитайки на вашето сътрудничество Ви  благодаря  предварително,  добро начало на 

учебната година !  

 

 

Директор 

Тиери ШОФЕТОН 


