Уважаеми родители,
От 17 октомври 2017 година ще започне записването за школата по математика за
ученици от IV клас за учебната 2017/2018 година в ППМГ „Гео Милев“.
Съветваме Ви предварително да изтеглите от сайта ни формата на заявлението за
записване и да го попълните. Имате възможност да го попълните и на място в
канцеларията.
Задължително е да познавате Общите условия за провеждане на школата, посочени
по-долу.
Записването ще можете да направите в канцеларията на ППМГ „Гео Милев“ през
работните дни от 17 октомври до 27 октомври 2017 г. от 9:00 14:00 часа.
Общи условия за провеждане на школата, организирана от
Профилирана природоматематическа
гимназия „Гео Милев“
Настоящите Общи условия се отнасят до организацията на школата, правата и
задълженията на организатора на школата, на преподавателите, на обучаващите се и
техните законни представители, наричани по-долу за краткост съответно ОРГАНИЗАТОР,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНИЦИ и РОДИТЕЛИ.
1. Обхват на услугите
1.1. ППМГ „Гео Милев“ организира школа за ученици съгласно утвърден и
публикуван график за всяка учебна година.
1.2. Учебната програма се разпределя във времето по модули, като един модул е 30
учебни часа.
1.3. Модулите са два.
1.4. Програмата в школата е съобразена с учебното съдържание. Разработена е с
цел подготовка за състезания, олимпиади и национално външно оценяване. Основна цел е
повишаване на знанията и мотивацията на учениците.
2. Административна организация
2.1. Занятията на школата се провеждат в сградата на ППМГ „Гео Милев“ на ул.
„Августа Траяна“ 44 в събота.
2.2. Занятията се провеждат в групи от 15 ученици.
2.3. Ако преди започването на първи модул учениците са по-малко от 7, тази група
се закрива. Учениците имат право да се преместят в група, в която има свободни места
или да получат внесената такса.
2.4. При записването родителят подава попълнено „Заявление за записване”
(намира се на сайта на гимназията).
2.5. Заплащането (по банков път) за първи модул IV клас се извършва до 27
октомври, а за втория модул – месец декември на текущата година, но не по-късно от
началото на съответния модул.
2.6. На първото занятие на всеки модул ученикът представя задължително
платежния документ на преподавателя.
2.7. При писмен отказ да се посещава курс платената такса се връща с приспаднато
ДДС, ако това желание на ученика е заявено преди трето занимание за първи модул и
преди първо занимание за втория модул.
2.8. Заниманията за отделните модули се провеждат по график, предварително
обявен за всеки месец от съответния преподавател. Този график е съобразен с

провежданите в гимназията състезания и изпити. Графикът търпи промяна при
независещи от преподавателя обективни причини.
2.9. Преподавателят е длъжен да уведоми предварително учениците за промяна на
графика, ако има такава.
2.10. През учебната година преподавателят има право да проведе родителски срещи
в началото на първи модул и в края на всеки модул.
3. Права и задължения на учениците и техните родители
3.1. Учениците и техните родители са длъжни да се запознаят с настоящите Общи
условия, които се считат за приети с подаване на „Заявление за записване”.
3.2. При невъзможност за явяването на ученик на дадено занимание е желателно
преподавателят да бъде уведомен предварително.
3.3. Ученикът е длъжен да спазва реда и дисциплината в сградата на ППМГ „Гео
Милев“.
3.4. Ученикът е длъжен да пази материално-техническата база на ППМГ „Гео
Милев“. Нанесените щети се заплащат от родителя.
3.5. Учениците са длъжни да изключват мобилните си телефони по време на
занятие.
3.6. Две деца от едно семейство, посещаващи курсове, организирани от ППМГ „Гео
Милев“, заплащат 75% от стойността на курса.
4. Задължения на организатора
4.1. Организаторът подбира квалифицирани преподаватели за обучение.
4.2. Организаторът определя цените на школата и ги публикува преди започване на
записването на интернет страницата на ППМГ „Гео Милев“ и в канцеларията на ул.
„Августа Траяна“ 44,
4.3. Организаторът определя началото на записванията и публикува информация за
графика, предстоящи тренировъчни тестове и групите на интернет страницата на ППМГ
„Гео Милев“ и в канцеларията на училището.
Такса за школата:
IV клас – всеки модул е по 150 лв.
5. Начало на провеждане на занятията:

28.октомври 2017 г.
9:00 часа – среща с родителите
9:30 часа – първо занятие
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