ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
......................../..........................г.

Днес ......................., в гр. Варна, във връзка със Заявление с вх.н. ..................................., между:
ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МЕЧТАТЕЛИ ООД, ЕИК 204522916, гр.Варна, ул."Евлоги Георгиев" №24,
представлявано от София Руменова Николова-Мянкова от една страна, наричан по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ и :
..........................................................................................................................................................................................................
(име презиме и фамилия на родителя/настойника)

с ЕГН(ЕНЧ) ..........................................................,
Адрес по лична карта: .........................................................................................................................................................................
От друга страна, наричан/а/ по- долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящия договор.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да възпитава и обучава детето:
..........................................................................................................................................................................................................................
(име презиме и фамилия на детето)

ЕГН(ЕНЧ)............................................................., в .....................................клас, срещу годишна издръжка за обучение и
възпитание за …………………………………… учебна година., съгласно разпоредбите на ЗПУО, Правилника за
прилагане на ЗПУО и другите нормативни актове в системата на образованието, Държавните
образователни изисквания и одобрената от Министерство на образованието програма на ЧСУ
МЕЧТАТЕЛИ.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 1. Изпълнителят е длъжен да:
(1) Осигурява необходимите условия за пълноценно развитие, обучение и възпитание на детето
при целодневна организация на режима от 8.00 до 17.00 часа.
(2) Осигурява изпълнение на Държавните образователни изисквания, чрез програмата за
възпитателна работа на МОН, както и на динамичните авторски програми.
(3) Създава условия за опазване живота и укрепване здравето на детето.
(4) Назначава квалифицирани учители за реализиране стратегията на ЧСУ МЕЧТАТЕЛИ
(5) Приема в училището деца без особености във физическото и психическото си развитие.
(6) Приема деца с особености във физическото и психическото си развитие след сключване на
индивидуален договор,уреждащ задоволяването на специфичните нужди на детето и
специалните му образователни потребности.
(7) Осигурява защита на личните данни, станали известни във връзка с изпълнението на
задълженията по договора, съгласно Закона за защита на личните данни.
Чл.2 Изпълнителят има право да:
(1) Получи от Възложителя пълна и достоверна информация относно личните данни,
здравословното състояние и навиците на детето при приемането му.
(2) Получи посочената в раздел IV, чл.5(2) Годишна издръжка за обучение и възпитание , съгласно
уговорените за това срокове и условия.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.3 Възложителят има право да:
(1) Получава информация за развитието и резултатите от обучението и възпитанието на детето.
(2) Присъства по покана на училището на тържества и открити уроци.
Чл.4. Възложителят е длъжен да:
(1) Заяви писмено желанието си детето да посещава училището.
(2) Попълни информационна бланка- начално интервю, включваща предварителна информация за
детето, с цел по-лесната му адаптация.
(3) Представи следните документи в деня преди приема на детето:
1. Копие от акта за раждане на детето.
2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
3. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на
Наредба 15 от 2005г. За Имунизациите в Република България.
4. Удостоверение за завършено обучение/ детска градина или съответния предходен клас/.
5. Удостоверение за преместване/издадено от предходното учебно завадение/.

(4) Приема стила и принципите за организация на възпитателно-образователния процес в ЧСУ
МЕЧТАТЕЛИ
(5) Осигурява присъствието на детето, съгласно режима и учебната програма.
(6) Информира учителите или администрацията за предстоящи отсъствия на детето времетраенето и причината за тях.
(7) Заплаща годишна издръжка за възпитание и обучение, съгласно раздел IV, чл.5(2) от настоящия
договор.
IV. ГОДИШНА ИЗДРЪЖКА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Чл.5 Годишната издръжка за възпитание и обучение при целодневна организация – от 8.00ч. до 18.00ч.
и петдневна работна седмица включва:
1. Обучение и възпитание на децата, в изпълнение на Държавните образователни изисквания,
чрез програмата за възпитателна работа на МОН, както и динамични авторски програми.
2. Материална база за обучение, съответстваща на нормативните социално-битови и
санитарно-хигиенни условия.
3. Постоянна подръжка, реновиране и оборудване на материално-техническата база.
4. Организирано хранене- закуска, плод, обяд, следобедна закуска.
5. Отопление, електричество, комуникации и интернет за нормално провеждане на учебен
процес, в съответствие с утвърдените учебни програми на учебното заведение.
6. Физическа и техническа охрана на сградата.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща годишна издръжка за обучение и възпитание в размер на:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..лв.
т.1 При еднократно внасяне на цялата сума при подписване на договора ………………………лв.
Т.2 При заплащане на три вноски : .....................................................лв.
- при подписване на договора : 50% от таксата: ...................................лв.
- в срок от 01.09........г. до 15.09..........г. : 30% от таксата:.......................лв.
- в срок от 01.01........г. до 15.01........г.: 20% от таксата: ..........................лв.
т.3 Годишната издръжка за възпитание и обучение се заплаща в брои или по банков път в
Раифаизен банк IBAN: BG56RZBB91551008299029
т.4 При не плащане на вноските в сроковете по чл.5(2), т.2, с решение на Педагогическия съвет
договорът се прекратява и се приема ново дете.
V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.6 Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок.
Чл. 7 Договорът се прекратява по взаимно съгласие и при закриване на учебното заведение.
Чл.8 Договорът се прекратява при заболяване на детето, което не позволява продължаване на
обучението му.
Чл.9 При прекратяване на договора на основание Чл.7 и Чл.8 от този договор, изпълнителят е длъжен
да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ остатъка от внесената такса за обучение.
VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.10 Всички неясноти, възникнали по време на изпълнение на договора, се уреждат чрез контакти и
беседване между страните. Изменения и допълнения по настоящия договор имат валидност само , ако
са направени в писмена форма и подписани и от двете страни.
Чл.11 Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

