
                        

 
Правилник за вътрешният ред на арт 

занималня „Музите“ 
 

 

Правилник за учителите 

Учителят е длъжен да: 

- Опазва живота и здравето на учениците по време на учебно-възпитателния процес и по 

време на дейности, организирани от него или учебния център –посещения на учебни и 

спортни зали, игрални площадки, басейни, паркове, театри, кина, концерти и др.  

 

- Отговаря за материално-техническата база и материали в учебните зали, носи персонална 

отговорност съвместно с дежурния екип за спазване реда в учебния център, своевременно 

открива нарушения и съдейства за отстраняването им 

 

- Спазват хигиената и безопасността на труда, правилата за противопожарна охрана, както и 

всички противоепидемични мерки наложени от РЗИ 

 

- Изпълнява стриктно предварително утвърденият от учебното заведение редовен 

седмичен график 

 

- Организира и осигурява навременен достъп до всички допълнителни учебни дисциплини 

избрани от ученика по време на деня  

 

Учителят има право да: 

- Санкционира и отстранява ученици, които нарушават правилникът за вътрешният ред 

установен от учебен център  “MercurySchool” 



                        

- Информира навременно родителите и ръководството за възникнали проблеми по време 

на учебния ден. 

- Получава необходимите материали за качеството провеждане на учебния процес 

- Бъде защитен при неоснователни действия от страна на ученици, родители и други 

организации 

- Получава почит, уважение и разбиране от страна на учениците, родителите, 

непедагогическият персонал и ръководството.  

  

Учителят няма право да: 

- Нарушава правата на детето и да накърнява личното му достойнство 

- Прилага форми на физическо и психическо насилие 

- Отстранява дете без знанието на ръководството  

- Напуска учебното заведение и да се отделя от децата извън определените за почивка 

часове 

- Остава безнадзорно поверените му деца 

- Своеволно да нарушава утвърденият седмичен график без знанието на ръководството 

 

Правилник за учениците 

Учениците имат право да: 

- Посвещават всички учебни занимания включени в редовната програма  

- Посвещават избраните от тях допълнителни учебни дисциплини след 

предварителна уговорка и заплатена такса. 

- Получават информация за протичането на учебния процес през седмицата 

- Бъдат насърчавани, стимулирани и вдъхновявани по време на тяхната творческа 

работа 

- Бъдат защитени от екипа на “MercurySchool“ при възникване на конфликтна 

ситуация в, и извън учебния център.  

 

Учениците НЯМАТ право да: 

- Внасят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност 

- Накърняват авторитета и достойнството на децата, педагогическият и 

непедагогически персонал. 

- Демонстрират грубо, неуважително и арогантно поведение към останалите 



                        

- Използват мобилен телефон по време на ежедневните дейности, без изрично 

разрешение.  

- Разрушават и използват неправомерно материално-техническата база в учебните 

зали. 

- Да посещават занималнята болни.  

 

 

Правилник за родителите 

Родителите са длъжни: 

- Да се запознаят с правилникът за вътрешния ред и условията за записване 

- Да водят и да прибират навреме децата си в уговореното време 

- При възникване на извънредна ситуация да вземат децата по всяко време от 

занималнята в случай, че това е необходимо 

- Да възстановяват щетите от повредена или унищожена собственост 

- Да плащат навременно таксите за редовните и допълнителните учебни занятия  

Родителите имат право да: 

- Изискват пълна информация за всички процеси случващи се в нашите арт 

занимални касаещи тях и техните деца 

- Получават обратна връзка за работата на децата от учителите и ръководството след 

приключване на учебния ден 

- Да споделят на учителите и ръководството идеи и впечатления, които биха 

подпомогнали учебния план 

Родителите нямат право: 

- Да се месят пряко в работата на учителите и ръководството без изрично 

разрешение 

- Да коментират по негативен начин работата на даден колега в присъствието на 

децата 

- Да присъстват на учебните занятия, без предварителна уговорка 

 



                        

Предвид епидемичната обстановка е напълно ЗАБРАНЕНО посещението на учебния 

център, както от ученици и учители, така и от родители със симптоми на настинка, 

вирус, грип и други заразни болести! 

Правилникът за вътрешния ред е отворен, може да се променя и допълва 

при необходимост в течение на учебния процес. 

Условия за записване 

Записването става предварително, чрез попълване на регистрационен 

формуляр, предоставен от нас, потвърждаващ съгласието на 

родителя/настойника с предоставеният учебен правилник, съдържащ 

информация за вътрешния ред и актуалните цени. 

Цени:  

- Един ден = 30 лв/дете 

- Седмица = 130 лв/ дете 

- Две седмици 250 лв/дете 

- Месец = 490 лв/ дете 

Отстъпки: 

- Всички ученици на музикална школа „VeneraMusic” и учебен център 

“MercurySchool” получават  5 % отстъпка за нашата лятна занималня 

- Доведи приятел и вземи 5 % отстъпка от общата цена 

- Запишете и двете си деца при нас и получете  10 % отстъпка  за второто 

След  предварително заплащане на таксите за съответния ден, седмица или месец, детето 

има право да посещава всички редовни занятия, включени в учебната програма.  В случай, че 

възникнат обстоятелства, поради които на детето се наложи да прекъсне обучението си при 

нас, след попълване на молба, учебният център  възстановява 50 % от останалата 

предплатена сума. Тази практика е валидна при предплатен период най-малко от 2 седмици. 


