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ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Днес,

.

Клас
Клас
Клас
Клас
Клас

20___ г., в гр.София, се сключи настоящият договор за обучение между:

От една страна, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, Частно средно училище „Кралица София Испанска“ ЕООД, открито със Заповед № РД 14-178 / 09.09.2016г. на
Министъра на образованието и науката, представлявано от дирерктора, Андрес Сомоза Гарция,
и, от друга страна, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, родителите/настойника на

Ученика:

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:

дата и място на раждане:

клас:

настоящ адрес:

Баща/Настойник:

/име, презиме, фамилия/

лична карта:
e-mail:

ЕГН:
@

.

Майка/Настойник:

настоящ адрес:

/име, презиме, фамилия/

лична карта:
e-mail:

тел.: 08

ЕГН:
@

.

тел.: 08
настоящ адрес:

В случай на настойничество, документ удостоверяващ настойничеството: ________________________________________________
Разрешавам заснемането на детето с фотоапарат /заснетите кадри ще бъдат достъпни единствено за Училището:

Да

Не

Разрешавам публикуването на заснети кадри в сайтове или страници в социални мрежи собственост на Училището:

Да

Не

Желая, ученикът да посещава избираемата дисциплина „Религия“:

Да

Не

Желая да ползвам следните допълнителни услуги:


Обяд:

Да

Не



Ранно пристигане:

Да

Не



Късно тръгване:

Да

Не
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КРАЛИЦА СОФИЯ ИСПАНСКА“ ЕООД. ЕИК 204214733. ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 63, София 1202 info@ispanskouchilishte.com

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и проведе обучението на ученика за една учебна година, като осигури
условия ученикът да усвои небходимите знания, умения и компетенции, определени в нормативната уредба в системата на училищното
образование.
(2) Обучението се провежда по утвърден училищен учебен план, който е неразделна част от настоящия договор.
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за обучение, чийто размер, срок и начин на плащане е уговорен в този договор.
(2) Договорът включва академични и извънкласни дейности, които ще се провеждат между 08:30 и 15:30 в учебните дни. Всички други дейности
(ексурсии, зелено училище и др.), възложителят заплаща допълнително.
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от 2022/2023 учебна година.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да осигури условия за провеждане на учебно-възпитателния процес в съответствие с държавните образователни стандарти, като:
- приеме и запише за обучение за учебната 2022/2023 година ученика;
- осигури учебници и учебни тетрадки за всички класове, необходими за правилното протичане на учебния процес (в сила за ученици до 5. клас);
- да запознае родителите с учебния план, по който се осъществява обучението в училището;
- да осигури следните допълнителни услуги за желаещите ученици: обяд; ранно пристигане; късно тръгване; транспорт.
2. Да изпълнява стриктно учебния план, който е неразделна част от настоящия договор, като и извънкласни дейности.
3. Да провежда обучението в материална база, отговаряща на педагогическите и санитарно-хигиенните изисквания.
4. Да създава необходимите условия за опазване живота и здравето на учениците.
5. Да осигури медицинска помощ на ученика при необходимост и да спазва утвърдените санитарно-хигиенни изисквания.
6. Да уважава личността на ученика, да зачита и опазва законните му права и интереси.
7. Да дава информация за обучението и поведението на ученика всеки месец и при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. Избира формите, методите и средствата на обучение и възпитание на ученика при спазване на законодателството на Република България.
2. Поощрява ученика съгласно Правилника за дейността на училището.
3. Наказва ученика съгласно изискванията на чл. 199 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Правилника за дейността на
училището.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:
1. Оказва нужното съдействие на учителите и възпитателите за постигане на оптимални резултати при обучението и възпитанието на децата;
2. Осигури за своя сметка униформено училищно облекло, таблет Андроид, и екип за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт;
3. Да получава информация и упражнява контрол по обучението, възпитанието, развитието, поведението на детето си с цел правилно развитие на
детето;
4. Да следи и контролира поведението на ученика, като не допуска ученикът да:
 отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
 идва на училище без таблета, училищна униформа и/или спортен екип;
 носи в училище оръжие, избухливи вещества, касети, дискове, вестници, списания и всякакви материали с политическо или порнографско
съдържание;
 участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства или алкохол;
 участва в политически партии и организации до навършване на 18 годишна възраст;
 накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учител или друг ученик;
 създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
 не спазва изискванията на ЗПУО и Правилника за дейността на училището.
5. Заплаща дължимите такси за обучение в посочените по-долу срокове.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обучението и поведенето на ученика.
2. Да се ползва с правата, предоставени му с Правилника за дейността на училището.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ годишна учебна такса в размер на 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ лева. Тази такса включва
официалната образователна програма, както и извънкласните дейности, които се провеждат от 08:30 до 15:30 в учебните дни.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КРАЛИЦА СОФИЯ ИСПАНСКА“ ЕООД. ЕИК 204214733. ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 63, София 1202 info@ispanskouchilishte.com

Чл. 9. За избраните допълнителни услуги ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните годишни такси:
1. За осигуряване на обяд на ученика през присъствените учебни дни от годината, годишна такса в размер на 1 750 /хиляда седемстотин и петдесет/
лева.
2. За предоставяне на услугата ранно пристигане (07.30 - 08.30) за присъствените учебни дни от годината, годишна такса в размер на 1 250 /хиляда
двеста и петдесет/ лева.
3. За предоставяне на услугата късно тръгване (15.30 - 17.30) за присъствените учебни дни от годината, годишна такса в размер на 1 250 /хиляда
двеста и петдесет/ лева.
Чл. 10. (1) Годишната учебна такса, както и таксите за допълнителни услуги, могат да се заплащат по един от следните два начина:
1. Еднократно, като 10% от общата такса платими до 3 /три/ дни от подписването на настоящия договор, с което последният влиза в сила, и
останалите 90% от общата годишна такса, платими до 05 септември 2022 г.
2. На 10 равни вноски, като 10% от общата такса платими до 7 /три/ дни от подписването на настоящия договор, с което последният влиза в сила, и
още 9 равни вноски, всяка от които платима до 5-то число на месеците от септември 2022 до май 2023 включително.
(2) Общата годишна, респективно месечна такса, формирана от таксата за обучение и посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в настоящия договор
допълниелни услуги, е посочена в анекс, неразделна част от настоящия договор.
Чл. 11. При неспазване на сроковете по чл. 10, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от цялата годишна такса за
всеки просрочен ден до прекратяването на договора или до заплащането на дължимите суми.
Чл. 12. Плащането на таксите съобразно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 се извършва по банков път, по банковата сметка на Частно средно училище „Кралица
София Испанска” ЕООД, с IBAN: BG25UBBS80021053357340, BIC: UBBSBGSF при „Обединена българска банка“ АД, гр. София.
IV. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Договорът влиза в сила след неговото подписване и след постъпването на 10% от годишната учебна такса по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
спрямо условията посочени в чл. 10 от настоящия договор.
Чл. 14. Срокът на действие на договора е за една учебна година, започваща от 15 септември 2022 година.
Чл. 15. Договорът се прекратява:
1. При изтичане срока на действието му по чл. 14.
2. По взаимно съгласие на страните.
3. При налагане на наказания на ученика, съгласно изискванията на чл. 199, ал.1, т.4 от ЗПУО, Правилника за дейността на училището и условията на
договора, като в този случай таксата за обучение става незабавно изискума в пълния й размер.
4. При закриване на училището.
5. По обективни причини, свързани със здравословното състояние на ученика, доказани по безспорен начин от съответните медицински органи,
поради които ученикът не може да продължи обучението си.
6. При неплащане в посочените срокове на таксата за обучение при условията и по реда на този договор, като в този случай таксата за обучение
става незабавно изискуема в пълния й размер.
Чл. 16. При прекратяване на договора по взаимно съгласие, при закриване на училището или по обективни причини, свързани със здравословното
състояние на ученика, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропорционално с времето остатъка от внесената към момента такса за обучение.
Чл. 17. При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, внесените от него суми не му се възстановяват.
V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява редовното присъствие на ученика в учебните часове, извънкласните и извънучилищни дейности, съгласно
нормативните изисквания в системата на училищното образование и Правилника за дейността на училището.
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигурява изгубените учебници и помагала. Същите се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 20. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за запознаване копие от Правилника за дейността на
училището, с оглед спазване изискванията, предвидени в същия, и налагането на наказания при неизпълнението им.
Чл. 21. Нанесените щети, от страна на ученика, се възстановяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на калкулираната стойност в срок до 15 работни дни.
Чл. 22. Личните данни, събрани в този договор, както и всички събрани в бъдеще в резултат на разработването на този договор, ще бъдат
използвани изключително за целта, за която са събрани, без да бъдат прехвърляни на трети лица.
Чл. 23. За всички непредвидени в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство в Република България.
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за двете страни, всеки от които има силата на оригинал.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КРАЛИЦА СОФИЯ ИСПАНСКА“ ЕООД. ЕИК 204214733. ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 63, София 1202 info@ispanskouchilishte.com

Анекс: начин на плащане на таксите

Желаем да заплащаме такси на:
една годишна вноска

10 равни месечни вноски

Плащането се извършва по банковата сметка на Частно средно училище „Кралица София Испанска” ЕООД:
IBAN: BG25UBBS80021053357340
BIC:
UBBSBGSF
Ванка: „Обединена българска банка“ АД, гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КРАЛИЦА СОФИЯ ИСПАНСКА“ ЕООД. ЕИК 204214733. ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 63, София 1202 info@ispanskouchilishte.com

