
ВЪВЕДЕНИЕ

Френският лицей „Виктор Юго“ предлага на учениците си извънкласни
занимания с цел насърчаването на развитието на децата, развитието на тяхното
интелектуално любопитство и засилването на тяхното удоволствие от ученето и
пребиваването в училището. Те представляват основно предизвикателство,
което подпомага образователния успех на децата.

Програмата за извънкласни ателиета представя програмата по триместър.

Описателният документ на ателиетата, който е достъпен на сайта на училището,
представя в детайли всяка дейност, нейното съдържание и профила на
отговорника.

Този документ е едно цяло със списъка с всички предлагани на вашите деца
занимания за учебната 2022-2023 година, както и информацията относно:

- часовете
- минимален и максимален брой записани,
- възраст, за която дейността е подходяща,
- цена (най-ниска и най-висока според броя на записани),
- категорията на тарифата (A, B, C или без категория)
- езика, на който ще се провежда заниманието

Извънкласните занимания започват в понеделник 19-ти септември 2022
и свършват в петък – 23-ти юни, с изключение на училищните ваканции и
сезонни дейности.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

Предлагаме богат и разнообразен избор на ателиетата, но въпреки това,броят
на местата за различните дейности е ограничен с оглед на по-добрата
организация.
- случай, че се надмине максималната бройка за записване, ще се вземe
под внимание датата на получаване на формуляра за записване. Когато се
достигне максималната бройка записани на клуба,ще се предлага друго
занимание на семействата, за чиито деца не са достигнали места,а молбата е
била изпратена в срок.

Обърнете внимание: дейността, за която броят на записалите се не достигне
посочения минимум, няма да бъде изпълнена.

Можете да запишете предварително вашето дете на избраното(ните) занимание



(ия)като попълните формуляра изпратен Ви по електронната поща.

Моля да попълните внимателно всички полета във формуляра и да ни го
изпратите най- късно до 31 юли 2020.

Ще получите списък с ателиетата (набрали достатъчна бройка желаещи) и
списък с  децата преди старта на ателиетата



ЦЕНИ

Цената е посочена по категория. В обобщената таблица ще намерите минималния и
максималния брой участници. Фактурите ще се издават в началото на всяко тримесечие.

Сезонните клубове са предвидени в определени периоди на годината и
протичането им е съобразено с метеорологичните условия. Сумите за сезонните
клубове са независми от тези за редовните клубове и двете са изискуеми.

Заплащането е за цялата година, не се възстановява и крайният срок на
плащането е до 10 дни от получаването на фактурата. Заплащането за
дейностите се извършва по сметката на училището:

Бенефициент–КЛОН НА АФЛВЮС
Банка – ДСК

BIC/SWIFT-STSABGSF
IBAN BG59STSA93001526756621

Важно е да посочите името на детето и клуба в платежното, в противен
плащането няма да може да бъде осчетоводено!

АНУЛИРАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА СУМА

Всяко записване за занимание е таксувано. Като цяло, възстановявания на
сума може да бъде направено само при извънредни обстоятелства.

В случай на отсъствие по лични причини сумата не може да бъде възстановена.

В случай на анулиране на час по вина от организатора, ще Ви предложим или
допълнителен час, или възстановяване на заплатената за часа сума.

В случай на забавено плащане с повече от един месец от започване на клуба,
детето може да бъде временно или окончателно изключено от клуба.

Разпоредбите във финансовия правилник на училището са валидни
и за всички извънкласни дейности.



СЛУЧАИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Децата, записани в училищните дейности, както и техните семейства се
задължават да се съобразят с настоящия правилник и правилата на
обществения живот. Децата са длъжни да уважават преподавателите, техните
съученици, оборудване, предоставени на тяхното разположение и правилата,
предлагани от образователните екипи.

Всяко нарушение на тези правила ще доведе в зависимост от сериозността до :
- устно предупреждение
- писмено предупреждение
- временноизключване
- отписване

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От съображения за сигурност всеки ръководител ще попълва задължително
дневник за присъствия и отсъствия на записаните в ателието деца.

В случай че детето ви ще отсъства от клуба,трябва да предупредите
отговорника на клубовете предварително.

След края на клубовете, трябва да вземете децата от училището, включително и
от ателиетата, които се провеждат извън училището.

В случай, че помагате на детето за преобличане и сте отишли да вземете детето
директно от външната база е необходимо предварително да уведомите
ръководителя на ателиетата. Тогава от говорността за детето ви става ваша от
момента на пристигането ви.

Нашите екипи ще поемат и отведат децата до занималнята или до училищния
автобус, ако те се възползват от тези услуги.

Родителите или лицата, отговорни за взимането на децата от училището са
длъжни да идват на време.

Дете, което не е взето на време е поверено на занималнята. Услугата ще бъде
за сметка на семейството с принципа, че всеки започнат час е дължим.

Записването за едно от заниманята означава автоматично приемане на този
правилник от страна на родителите.



Ако детето си загуби вещите, нашите екипи ще помогнат в търсенето им, но не
носят отговорност ако вещите не се намерят. В случай че това е екип, без който
детето не може да посещава ателието, родителите трябва да осигурят нов.

Дрехите и обувките, които вашето дете носи по време на клуба трябва да
отговарят на условията изразени в документа, описващ ателиетата. Ако детето
не е с необходимото облекло, участието в занятието може да му бъде отказано.

Родителите трябва да уважават работата на ръководителите и в случай на
недоволство да се свържат с отговорника на ателиетата.

Предаването на децата от детската градина, които имат ателие в училището
става пред спортния салон, а за началното училище на входа до пазачите.

Училището осигурява придружител за ателиетата за децата от детската градина,
както и за излизанията.


