
Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“  

град Стара Загора 
 Утвърдил: 

                                                                                                          Директор 

                                                                                                                        /Мариета Петрова/ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 за провеждане на обучителен курс „Школа по математика“ 

за ученици в 4 клас през учебната 2021/2022 година 

I. Цел 

Основна цел е повишаване на знанията и мотивацията на учениците от 4 клас, 

подготовката им  за състезания, олимпиади и национално външно оценяване.  

II. Общи условия 

1. ППМГ „Гео Милев“ организира школа за ученици съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование и процедура за финансиране на дейности в ППМГ „Гео Милев“ град Стара 

Загора. ППМГ „Гео Милев“ определя правата и задълженията на учителите, учениците и 

техните родители/настойници, участници в обучителен курс „Школа по математика“. 

III.  Административна организация 

1. Занятията на школата се провеждат в сградата на ППМГ „Гео Милев“ на ул. „Августа 

Траяна“ 44. 

2. Учебната програма се разпределя във времето на два модула, като един модул е 30 

учебни часа. Програмата в школата е съобразена с учебното съдържание за учениците от 

4 клас.  

3. Занятията се провеждат в групи. Групата се сформира от 7 до 15 ученици за всеки 

отделен модул.  

4. Заниманията за отделните модули се провеждат по график, предварително обявен за 

всеки месец от съответния учител. Този график е съобразен с провежданите в гимназията 

състезания и изпити. Графикът търпи промяна при независещи от учителя обективни 

причини. Учителят е длъжен да уведоми предварително учениците за промяна на 

графика, ако има такава.  

5. На първото занятие на всеки модул учителите провеждат първоначален инструктаж на 

учениците за безопасни условия.  

6. При записването родителят подава попълнено „Заявление за записване” (вж. 

Приложение). Записването започва от 02.09.2021 г. до 28.09.2021 г. или до запълване 

на групите. Заявлението следва да бъде подадено, подписано и сканирано  по 

електронен път на e-mail pmgsz-data@abv.bg . 

7. При писмен отказ да се посещава курс, платената такса се връща след приспадане на 

данъка по ЗКПО /ако това желание на ученика е заявено преди трето занимание за първи 

модул /. 

mailto:pmgsz-data@abv.bg


8. През учебната година се провежда родителска среща в началото на първи модул. В 

зависимст от епидемиологичната ситуация тя ще бъде присъствена или в електронна 

среда. Информация за срещата ще получите на посочения от вас e-mail за връзка. 

9. Организаторът подбира квалифицирани учители по математика от училището за 

обучителния курс и сключва граждански договори с тях. 

10. Организаторът определя таксата за обучителния курс „Школа по математика“, началото 

на записванията, графика и сформираните групи и ги публикува на интернет страницата 

на ППМГ „Гео Милев“. 

11. Заплащането (по банков път) за първи модул IV клас се извършва до 2 октомври, а за 

втория модул – месец декември на текущата година, но не по-късно от началото на 

съответния модул. 

Начало на провеждане на занятията по I модул: на 02.10.2021 г. по групи, съгласно 

обявения графика.  

Среща с родителите: 01.10.2021 г. от 18.00 ч.  

Графикът и началото на II модул ще бъдат обявени допълнително. 

12. Таксата за всеки модул е в размер на 220 лв.  Плащането става само по банковата сметка 

на училището: 

ППМГ “Гео Милев” Стара Загора  

УниКредит Булбанк АД  

IBAN: BG46 UNCR 7000 3122 2404 80  

13. Документ за платена такса се представя на първото занятие. На платежното нареждане 

да се посочи име и фамилия на детето, а основанието – Школа по математика. 

14. При преминаване на учениците от 4 клас в обучение в електронна среда се 

преустановява провеждането на занятия. При възстановяване на присъственото обучение 

ще бъде обявен нов график за провеждането на часовете на интернет страницата на 

ППМГ „Гео Милев“. 

IV.  Права и задължения на учениците и техните родители 

1. Учениците и техните родители са длъжни да се запознаят с настоящите Общи условия, 

които се считат за приети с подаване на „Заявление за записване”.  

2. При невъзможност за явяването на ученик на дадено занимание е желателно учителят да 

бъде уведомен предварително.  

3. Ученикът е длъжен да спазва реда и дисциплината в сградата на ППМГ „Гео Милев“.  

4. Ученикът е длъжен да пази материално-техническата база на ППМГ „Гео Милев“. 

Нанесените щети се заплащат от родителя.  

5. Учениците са длъжни да изключват мобилните си телефони по време на занятие.  

6. Две деца от едно семейство, посещаващи обучителния курс, организиран от ППМГ „Гео 

Милев“, заплащат 75% от стойността на курса, определена за ученик. 



Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“  

град Стара Загора 
 

Приложение 

 
 Вх. № ЧР-02   

Дата: 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ 

 

от ..…………………………….…………………………………………………. 
(Име, презиме, фамилия на родителя) 

 

Мобилен телефон: …………………………Email: …………………………… 

родител на ………………………….…………………………………………… 

(Име, презиме, фамилия на ученика) 

ученик от …………………………………………………………………..……. 
(клас, училище) 

 

 ЗАЯВЯВАМ, че     синът /дъщеря ми ще посещава „Школа по математика“ 

IV клас, първи / втори модул. 

 

С подписване на настоящото Заявление за записване ДЕКЛАРИРАМ,  

че съм запознат/а и приемам безусловно Общите условия за провеждане на 

Школата, организирана от ППМГ “Гео Милев“ град Стара Загора. 

 

 
 

Дата:…………..                                                     Подпис:……………             

гр.Стара Загора 

 

 

 

 

 

 

 
Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на 

ЗЗЛД. 

Профилирана природоматематическа гимназия "Гео Милев" се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява 

под каквато и да е форма.  

Предоставям данните доброволно. 

 
 

Дата:…………..                                                                                                 Подпис:…………… 

гр.Стара Загора 


