Записване за учебната 2020/2021 година
I.

ОБЩИ ДАННИ

Данни за ученика
Ниво на владеене на български език
без познания
основно
напреднало
Записване за:
предучилищна група
клас

/посочете в кой клас желаете да запишете детето/

ако се отвори клон в Щраубинг ще запиша детето си там
/отнася се за живущите в регион Щраубинг/
ако не се отвори клон в Щраубинг, няма да запиша детето си в Регенсбург
/отнася се за живущите в регион Щраубинг/

наясно съм, че детето евентуално ще учи в смeсен клас с по-големи или помалки ученици ако не се съберат необходимият брой ученици за самостоятелна
паралелка
/отнася се за Щраубинг и Регенсбург/

Трите имена на ученика/ученичката

ЕГН:

Дата и място на раждане:

Гражданство:

Клас в немското училище:

Адрес:
Здравноосигурителна каса:
Здравна застраховка към:

майка

Заболявания и алергии на детето:
Данни за родителите:
Майка (име, фамилия):

Телефон:
Имейл:
Баща (име, фамилия):

Телефон:

Имейл:
Настойник (име, фамилия):

Телефон:

Имейл:

баща

II.

УЧЕБНА ТАКСА И ПЛАЩАНЕ

За обучението на детето в Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ се заплаща
еднократно годишна такса в срок до края на месец ноември 2020. Размерът на таксата
ще бъде определен в началото на учебната година, като ще ми бъде предоставена
възможност да преосмисля записването на детето си в светлината на така определената
такса.
Учебната такса може да бъде променяна еднократно в рамките на една учебна година,
по решение на УС и родителския съвет.
Таксата за обучение се заплаща по банков път на долупосочената сметка на
Училището.
IBAN: DE92 7505 0000 0026 7414 39
BIC: BYLADEM1RBG
Sparkasse Regensburg
Основание за превод: УЧИЛИЩНА ТАКСА, ИМЕ НА УЧЕНИКА/ УЧЕНИЦИТЕ И
КЛАС /на латиница/.

III.

ОТПИСВАНЕ

Отписване за следващата учебна година може да се извърши с формуляр за отписване
най-късно един месец преди края на учебната година. Формулярът може да бъде
намерен на интернет-страницата на училището. Отписване по време на текущата
учебна година е възможно само при наличие на уважителни причини и със съгласието
на УС.

IV.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Заявяваме, че сме съгласни училището да прави мои/наши снимки и записи на
детето/децата ни и да получи право да публикува негови/техни текстове, рисунки,
песни и др. (Имайте предвид, че при публикуването на снимки в интернет, те стават
широкодостъпни и използването им от трети лица не може да бъде изключено.)
в материали на училището за рекламна или представителна цел, годишни
справочници, албуми и др.

на интернет-страницата на училището, вестници, справочници и др.

на Фейсбук-страницата на училището

V.

ДЕКАРАЦИЯ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕТЕТО

Заявяваме, че сме съгласни детето/децата ни да посещават занятията в училището без
допълнителна застраховка „Гражданска отговорност“. В случай на причинени вреди от
детето/децата ни по време на занятията или на училищни мероприятия, се задължаваме
да възстановим всички необходими разходи /напр. разходи за лечение или отстраняване
на щети/.
VI.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЗНАВАНЕ ПРАВИЛНИКА НА УЧИЛИЩЕТО

Декларирам, че съм запознат с правилника на училището, публикуван на интернетстраницата на училището. При наличие на само един подпис, подписващият
същевременно декларира, че упражнява сам родителските права върху горепосоченото
дете.

Дата:

___________________________
Подпис майка /настойник/ *

Дата:

___________________________
Подпис баща /настоиник/ *

_______________
* Този документ, попълнен и изпратен по електронен път, е валиден без подпис и ще бъде подписан след
отпадане на ограниченията наложени поради разпространението на COVID-19.

