
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

за провеждане на курсовете по 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА 

1. Занятията по съответния предмет се провеждат веднъж седмично по 3 учебни часа (всеки по 
45 мин.) с малка почивка между тях. 

2. Броят на часовете за всеки предмет е 12 или 15 месечно в зависимост от броя на седмиците в 
съответния месец. Общо броят на часовете е около 120, които се провеждат в рамките на 9 
месеца. 

3. Курсът започва месец септември и приключва в края на месец май - следващата календарна 
година (в рамките на една учебна година). 

4. През месец септември, преди стартиране на курса, се организира родителска среща, на която 
са поканени и децата. На срещата, освен представяне на преподавателите и програмата, 
заедно с родителите се изработва график за провеждането на часовете по всеки от 
предметите. Тогава става и окончателното сформиране на групите. 

5. Курсовете включват: професионална квалифицирана помощ за учениците; точно и ясно 
обясняване на учебния материал; допълнителни часове за упражнения; практически задачи; 
запълване на пропуски; тестове по време на курса; контролни изпити; пробни изпити; 
проверка на домашни работи; раздаване на допълнителни помагала и материали. 

6. Курсът се провежда и по време на ваканциите. При съвпадение с официални празници датите 
се променят по споразумение с учениците и родителите. 

7. Таксата се внася предварително – в началото на всеки календарен месец.  

8. Таксата за един месец е 60 лв. - за 12 учебни часа по предмет (или 75 лв. - за 15 учебни часа, 
ако в месеца има 5 седмици).  

9. При отсъствие от занимание месечната такса не се възстановява. В този случай родителят е 
длъжен да уведоми преподавателя предварително по телефона и да уточни кога да бъде взет 
изпуснатият материал. За усвояване на пропуснатия материал преподавателят провежда 
индивидуално занимание с детето срещу доплащане. 

10. По преценка на учителите, родителите и учениците могат да се провеждат допълнителни 
занятия (групови или индивидуални), които се заплащат извън месечната такса. 

11. Учениците са длъжни да се отнасят отговорно към учебния процес: 

• точно да изпълняват задачите, поставени от учителя; 

• да не закъсняват за часовете; 

• да не нарушават реда и дисциплината; 

• мобилните им телефони да са изключени по време на занятие; 

• да опазват материално-техническата база. 

12. При нарушаване на правилата и условията за провеждане на курса родителите на ученика се 
уведомяват, а при системното им нарушаване ученикът се отстранява. 

 

Преподавателите ни са с голям опит и децата, които участват в курсовете винаги постигат високи 
резултати по съответните учебни предмети и на външния изпит в края на 7-ми клас, което им 
позволява да се класират за желаното от тях специализирано училище, гимназия или техникум. 
Курсовете са в съответствие с учебните програми, утвърдени от МОН. Успеваемостта е много висока, 
което се доказа през годините. 

 

Декларирам, че съм запознат с правилата и условията за провеждане на курсовете по 
български език и литература и по математика: 
 
Родител:           Ученик:       
име и подпис        име и подпис 


