ДО ДИРЕКТОРА
НА ДГ № 47 „НЕЗАБРАВКА”

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ................................................................................................
родител /настойник

Госпожо Директор,
Уведомявам Ви, че желая детето ми ..........................................
.........................................................................................................
от група .......................................... към ДГ № 47 „Незабравка”
през учебната 2019 / 2020 година да посещава следните
допълнителни образователни дейности:
- .............................................................................
- .............................................................................
- .............................................................................

Дата:..................
гр.София

Подпис: .......................

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният /ата/
...............................................................................................................................,
родител на детето
................................................................................................................................
от група ..................................................................... към ДГ № 47
„Незабравка” декларирам, че съм запознат с условията за посещаване на
допълнителните образователни дейности, за които записах детето си, а
именно:
 Записването на детето става със заплащане на определена сума – 36 лв за
английски език, 32 лв за приложно изкуство и 24 лв за футбол и народни танци, с
която:
- се заплаща обучението на детето през м.май;
- или се връща цялата или част от нея при отказ от дейността, след като се
приспаднат последните задължения на родителя към фирмата.
 от 1-во до 8-мо число на месеца се събира таксата за обучение за предходния
месец;
 при забавяне на плащанията след 9-то число на месеца детето се отстранява от
часовете;
 пропуснатите часове по обективни причини се заработват допълнително;
 при две записани деца за една и съща дейност второто дете от семейството
ползва 50% отстъпка;
 при организиране на концерти, турнири или състезания родителите осигуряват
присъствието на децата на определените места;
 обучението по английски език ще се провежда в рамките на 3 занимания
седмично;
 обучението по футбол, народни танци и приложно изкуство ще се провежда в
рамките на 2 занимания седмично;
 таксата е в следните размери:
 за английски език таксата е в размер на 3,00 лв на присъствен час;
 таксата за приложно изкуство е изчислена за занимания 3,00лв + 1,00лв за
материали за заниманията и е в размер на 4,00 лв на присъствен час;
 за футбол и народни танци таксата е в размер на 3,00 лв на присъствен час;
Дата:....................................

Подпис:...........................................

