ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКОТО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
“СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, В ГР. РЕГЕНСБУРГ И ФИЛИАЛ ГР. ЩРАУБИНГ, ГЕРМАНИЯ

Приет на Заседание на..........................., Утвърден на ................................

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1) С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на
учители, възпитатели, родители и ученици в българското неделното училището към
немско-българската родителска инициатива “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Регенсбург
(Училището).
2) Училището е образователна институция, регистриранa според законите за
дружествата и организиранa според правилата и изискванията на Българското
Mинистерство на Образованието и Науката (МОН), касаещи българските неделни
училища в чужбина.
3) В Училището се изучават български език, литература, история и география на България
по програми изготвени от Министерството на Образованието и Науката в България
(МОН).
4) Обучават се деца от 6 до 18-годишна възраст, организирани в групи от предучилищна
възраст до XII клас.
5) Успоредно със задължителните предмети, Училището може да предложи курсoве,
програми и/или семинари свързани с културата и традициите на България, както за
деца, така и за възрастни, включващи народни танци и други, съобразно изявен
интерес.
6) На учениците от I до XII клас училището издава удостоверения за завършено обучение
по изучаваните предмети, даващи им право да продължат образованието си в
държавни училища в България без полагане на приравнителни изпити по тези
предмети.
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УСТРОЙСТВО НА УЧИЛИЩЕТО
1) Училището в Регенсбург е организация с идеална цел управляванo от ръководството
на дружеството и директор.
2) Ръководството на дружеството съвместно с директора на Училището организира,
контролира и отговаря за цялостната учебна и административна дейност на
училището. Ръководството на дружеството заедно с директора взема решения за
структурата и управлението на училището; отговаря за бюджета на Училището и
здравословното ѝ финансово състояние; представя отчета за дейността на училището
и изготвя финансовия отчет; взема решения относно финансирането на училището и
приема отчета за изпълнение на бюджета за съответната година; съгласува годишен
учебен план и одобрява учебните програми; участва в избора на учебници и помагала.
Ръководството на дружеството избира, назначава и освобождава от длъжност
директорa; назначава и освобождава от длъжност учителите; разглежда оплаквания;
осъществява контрол върху дейността на Училището и отговаря за всички други
дейности свързани с управлението му. Ръководството на дружеството, заедно с
директора на Училището са органите за контакт с кандидат-учениците и техните
семейства и администрира всички дейности в училището.

3) Родителски Съвет
a) Към Училището се сформира в едномесечен срок след началото на всяка учебна
година родителски съвет (РС) като орган за подпомагане и контрол на дейността
на училището.
b) Състава на РС се състои най-малко от трима члена, които се избрат на общо
събрание на родителите
c) За избор на РС са необходими гласовете на повече от половината от родителите
на записаните децат над шест-годишна възраст. Всеки от членовете на РС се
избира с просто мнозинство.
d) Избраните членове избират председател помежду си.
e) Директорът участва в заседанията на родителския съвет с право на съвещателен
глас.
f) Членовете на родителския съвет не участват в управлението на училището
g) РС осъществява наблюдение върху дейността на училището, включително относно
законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата.
h) РС участва активно в подпомагането организацията на празници, чествания и друга
извънкласна дейност свързана със съхраняване на националното самосъзнание,
бит и култура.
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Избраните членове на РС се ангажират да обсъждат и правят предложения за решаването
на текущи проблеми на училището, и да представят въпроси, мнения и предложения към
останалите родители. Членовете на РС представляват връзката за контакт относно
въпроси и проблеми както от страна на родителите, така и от страна на училището.
Членовете на родителския съвет подпомагат и работят интензивно с ръководството на
училището.

ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
1) Приемът в училището се извършва до 15 октомври въз основа на попълнен формуляр
за записване и декларация.
2) Попълненият формуляр се предава лично на директора или ръководството.Въз основа
на предадените формуляри се дава възможност на ръководството да предвиди поточно броя на учениците и съответната нужда от учебници за новата учебна година,
както и да се предаде точна и вярна информация към МОН.
3) децата, които искат да се запишат след 15.октомври ще бъде определена такса, която
ще бъде завишена в размер на 30 % от първоначално определената такава.
4) Всички ученици както настоящи така и потенциални – се допускат в класните стаи само
при попълнен формуляр.
5) За успешното и ползотворното усвояване на материала, заложен в учебните програми
на МОН, е наложащо учениците да започнат да посещават учебните занятия с
началото на учебната година и не по-късно от края на месец ноември
6) Поради различното ниво на владеене на български език, специално избран учител
или директорът може да назначи тест за определяне нивото на знание на детето и да
издаде препоръка, преди детето да е настанено в даден клас. Препоръката няма
задължителен характер.
7) Родителите носят отговорност да предоставят на училището верни и пълни данни по
време на записващия процес. Те са длъжни своевременно да уведомяват
ръководството на дружеството или директора при настъпили промени в училищната
информация за ученика (в адресна регистрация, телефони за връзка, здравна
застраховка, прием на лекарства и т. н.)
8) Родителите се задължават да уведомяват навреме директора и/или преподавателя за
отсъствие на ученика както в случай на болест, така и по друга причина.
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9) Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиране
дейността на училището. Родителите, които не дават разрешение за това, могат да
уведомят ръководството на училището като отбележат това във формуляра за
записване.
10) При прекратяване на посещенията на детето в училище, родителите уведомяват
писмено ръководството на училището в едномесечен срок преди последното занятие.
11) Училището приема през цялата учебна година формуляри и декларации за записване
за предстоящата учебна година.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
1) Учебните занятия започват в предварително обявен от Училището ден през месец
септември и завършват в последната неделя на месец юли. Занятията се провеждат
всяка неделя започващи в 09:30 часа и приключващи в 13:00.
2) Календар на празниците, събитията и ваканциите на Училището се изработва от
директора за всяка учебна година. Календарът се приема от ръководството на
сдружението в началото на учебната година и се разпространява своевременно до
всички родители. Ваканциите в Училището са съобразени със съответните ваканции
на редовните държавни училища в Бавария.
3) Училището разполага за временно ползване с помещенията на:
FAMILIENZENTRUM EJSA
HEMAUERSTR. 20
93047 REGENSBURG
и
FAMILIENHAUS DER CHRISTUSKIRCHE- HAUS DER GENERATIONEN
EICHENDORFFSTRAßE 11
94315 STRAUBING

4) В случай на промяна на часовете във връзка с неблагоприятни метеорологични условя
биват своевремено уведомявани.
5) Сигурността и безопасността на всички наши деца, учители и родители е от
първостепенно значение за ръководстовото на училището. Съобразно голямата
територия от която идват нашите ученици и учители и с оглед сигурността на всички,
училищното ръководство може да прецени да отмени часове.

6) Всички родители се приканват да преценят сами за себе си и собственото си
семейство дали конкретните пътни и климатични условия позволяват безопасно
шофиране и пребиваване в училището според метеорологичните прогнози.
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ВЪТРЕШЕН РЕД
1) За всички класове учебните занята започват в 09:30 часа. От изключителна важност за
спокойното протичане на учебните занятия е учениците да пристигат в училището
навреме. Родителите трябва да доведат децата си в сградата на училището между
09:15 и 09:25 часа. Родителите на децата до 4-ти могат клас придружават децата си до
класната стая и да ги предават лично на учителя.
2) Родители, учители и деца трябва да се отнасят с уважение към собствеността на
хазяите. Строго се забранява използването на всякакви чужди пособия и материали
намиращи се в класната стая, както и разрушаването на училищната собственост по
всякакъв начин, в това число взимането или преместването на предмети и помагала;
докосването или облягането на изложени материали; драскането, ритането,
обелването на стени, чинове, бюра, врати и стени. В края на часа, стаята трябва да се
остави в състоянието, в което е намерена.
3) В училището се използват само предварително определените пространства.
Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в който са намерени. Техниката и
инвентара в помещенията се използват само с позволението на директора и се
съхраняват добросъвестно.
4) Всяка извършена щета или повреда се заплаща, възстановява или ремонтира от
родителите на извършителя. При неустановяване на виновниците, щетите се
поематсолидарно от целия клас.
5) За реда и безопасността в училището по време на часовете отговаря учителят на
съответния клас.
6) За реда в училището по време на междучасията отговаря учителя и дежурен ученик
от съответния клас. Дежурния ученик за деня се определя от учителя.
7) Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните
занятия. Ако родителят закъснява, той/тя трябва да се свърже с ръководството на
училището незабавно.
8) След приключване на занятията децата на началните класове (от подготвителната
група до 4-ти клас) се предават само на родителите от съответния учител или негов
помощник/заместник. Ако родителите не могат да вземат детето си навреме, те
трябва да изпратят имейл на адрес info@dbe-regensburg.de или да предадат
подписана бележка на директора или на учителя, съдържащи имената, връзката със
семейството и телефонния номер на човека, който е упълномощаен да вземе тяхното
дете.
9) Използването на детската площадка към сградата е за ползване само за деца от
началните класове (от детската градина до 4-ти клас) и само със съгласието на учителя
на съответния клас и в присъствие на дежурен учител, с оглед за сигурност и
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безопасност. Родителите, учителите и самите деца трябва да се отнасят с уважение
към собствеността на хазяите, да пазят площадката чиста и да я оставят във вида, в
който са я намерили.
10) Не е разрешено ползването на електронни устройства – мобилни телефони, игри и др.
по време на учебните часове. При неспазване на това правило, учителят може да
вземe използваното устройство и да го предаде директно на родителя в края на
учебните занятия.
11) Не се препоръчва носенето на скъпи вещи, електронни устройства и бижута в
училишето, които могат да бъдат загубени, счупени, откраднати или да породят
конфликтна ситуация между децата. Училищното ръководство не носи отговорност за
счупени, повредени, изгубени или откраднатаи вещи.
12) Строго е забранено внасянето на територията на училището по всяко време на:
алкохол; цигари; наркотични вещества; остри и режещи предмети, които могат да
причинят нараняване; оръжие и други предмети, които могат да бъдат опасни за
децата, учителите и родителите. Пушенето и консумирането на алкохол или
наркотични вещества в сградата, на паркинга, детската площадка и училищната зона
е строго забранено.
13) Строго се забранява излизането на ученци от сградата на училището без
предварително разрешение от учителя, без писмено съгласие на родителя и без
пълнолетен придружител.
14) Училището не се ангажира с предоставяне на храна на учениците по време на учебния
ден.
15) За неизпълнение на реда и дисциплината залегнали в настоящия правилник и за
неопазване имуществото на наемодателя Ръководството може да назначи
съответстващи наказания, които могат да включват:
▪

забележка от учителя,

▪

забележка от директора,

▪

писмено оплакване към родителя с изискване за предприемане на
сериозни мерки за подобряване на дисциплината и реда нарушавани от
ученика,

▪

отстраняване на ученика до края на учебния час,

▪

отстраняване на ученика до края на учебния ден,

▪

В случай на щета или повреда – заплащане, възстановяване или поправка
от родителя на извършителя.
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18) Училището е имплиментирало и спазва строга политика на нулева толерантност към
насилие или заплахи за насилие. Училището е твърдо решено да осигурява учебен процес
без наличието на насилие или заплахи за насилие.
Всички служители, родители и ученици имат право да очакват дневните им занятия в
училището да се провеждат в обстановка, която да не ги кара да се чувстват
заплашителни, обидени, наранени, или обект на подривност. Всяко агресивно поведение
или поведение, което създава или насърчава насилие, враждебност или страх няма да
бъдат толерирани, независимо от произхода. Училището заедно с ръководството на
дружеството ще взема строги мерки за предотвратяване на всякакви прояви на насилие
под всякаква форма. Всяка случка на насилие или заплаха от насилие, ще води до
незабавни и твърди мерки, които, в зависимост от сериозността на инцидента и/или
съпровождащите го обстоятелства, биха могли да доведат до дисциплинарно изключване
на нарушителя от училището.
ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ
1) Училището се финансира основно чрез субсидия на МОН, от такси за обучение и от
дарения. Обучението е доброволно и платено.
2) Таксата за обучение е годишна и се определя ежегодно от ръководството на
дружеството. Таксата се заплаща еднократно.Срокът за заплащане е 15
октомври.Таксите за новата учебна година се обявяват преди започване на учебната
година.
3) За безпроблемното функциониране на училището е изключително важно таксата за
обучение да се заплаща навреме.
4) Внасянето на сумата се осъществява по банков път. Родителите трябва да напишат в
платежното нареждане имената на детето/децата, в полза на което/които е
направено заплащането.
Konto 0026741439

BLZ: 750 500 00

IBAN: DE92 7505 0000 0026 7414 39
BIC: BYLADEM1RBG

Утвърждава:
сдружението

Председател

7

на

8

