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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Име на ученикa:                                                                                                                                           
(име, презиме, фамилия)

Дата на раждане:                                                                                                                                    

Месторождение:                                                                                                                                          

Моля, детето ми да бъде записано в                     клас  за  учебната  2020/2021 година  в  българското

неделно училище „Свети Княз Борис I“, Ахен за изучаване на следните предмети, по програмата на

МОН за Роден език и култура: 

1. Български език и литература (по учебниците на „Просвета“, всяка седмица),
2. История и география на България (плаващо разписание, поне 10 урока на година),
3. Спорт / народни танци / учебни игри.

Учебните занятия се провеждат в събота, според решението на последното общо събрание. 

Име и фамилия на родител / настойник:                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      

Адрес:                                                                                                                                                                           
(улица, номер, град, пощенски код)

E-mail:                                                                                                                                                                           

Телефон за контакт:                                                                                                                                                  

Говорим език в семейството:                                                                                                                                  

Брат/сестра в училището. Име и клас :                                                                                                                
                                                                                                                                                                                      

Здравословни проблеми на детето (алергия, астма, др.)                                                                                   

Какво редовно училище посещава детето и в кой клас е там                                                                          
                                                                                                                                                                                      

Посещавало ли е българско неделно училище или училище в България                                                     

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ТАКСА

Годишната  училищна такса  е  в  размер  на  240 Евро за  първо дете  и  120  за  второ дете.  За  всяко
следващо дете от семейството не се дължи такса. Сумата е платима на две равни вноски – първата до
края на февруари 2021 г. и втората до края на юни месец 2021 г. Размерът на вноската за пасивните
членове е 60 евро за календарна година, а родители, които имат дете само в групата от 0 до 4 години
„Бонбонки“, следва да заплащат такса в размер на 120 евро. Годишната училищна такса се определя от
Общото събрание. Дете, записано по-късно, заплаща пълната такса. 
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Bulgarisches Kultur- und Bildungszentrum Euregio e.V., Aachen
IBAN: DE40 3905 0000 1072 9731 24
Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница.

Училищната такса не включва застраховка за детето/децата в случай на нанесена от него/тях щета
или  на  злополука  по  време  на  учебните  занятия.  В  случай  на  възникнали  щети  или  злополука,
причинени от детето/децата по време на учебните занятия, родителите остават изцяло отговорни за
поемане на съответните разходи.  

Заявлението се попълва, сканира се и се изпраща във формат  PDF на мейл schule  @  bg  -  
euregio  .  de   или документът се предава лично на съответния учител заедно с декларацията.

Дата: Подпис:

                                                                                                                              

mailto:schule@bg-euregio.de
http://bg-euregio.de/
mailto:schule@bg-euregio.de
mailto:schule@bg-euregio.de


   Българско неделно училище „Свети Княз Борис I“, Ахен
Е-меи! л: schule@bg-euregio.de, www: http  ://  bg  -  euregio  .  de  /  

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата:                                                                                                                                               
(име, презиме, фамилия на декларатора – родител)

родител/настойник на:                                                                                                                                             
(име, презиме, фамилия на детето)

от                          клас за учебната 2020/21 година при българско неделно училище „Свети Княз Борис I“,

Ахен.

Декларирам, че съм съгласен/а със следното:

Mедийни изяви на детето във връзка с училищни мероприятия;

Публикуванe на  снимки  на  детето  в  интернет  страницата  на  Българско  неделно  училище
„Свети Княз Борис I“, Ахен;

Електронно записване на личните данни и данните на детето и използването им за вътрешно
управление  на  училището,  за  контакт  с  родителите,  и  въвеждане  на  информацията  в
електронния  регистър  на  МОН.  Въведените  електронно  данни  подлежат  на  законовите
разпоредби  за  защита  на  личните  данни.  Училището  се  задължава  да  не  ги  използва
неправилно.

Задължавам се да платя таксата за обучение в определения срок и според условията, уточнени в
заявлението за записване. 

Задължавам се да водя децата си редовно и навреме в училището и да не нарушавам учебния
процес.

Декларацията се попълва, сканира се и се изпраща във формат  PDF на мейл  schule  @  bg  -  
euregio  .  de  . Оргиналът се предава лично на класния ръководител при започване на занятията 
заедно със заявлението.

Декларирам, че данните въведени от мен в този формуляр, отговарят на истината.

Дата:                                               Декларатор:                                                                             
Ахен (подпис)
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