Условия и ред за записване и отписване на деца и ученици
в Българско неделно училище „Паисий Хилендарски“ в Мюнхен
На основание чл. 9, ал. 1 и ал. 2 , т. 1 и т. 2 от ПМС № 90 от 29 май 2018 г.

І. Условия и ред за записване на деца и ученици в училището:
Записването на деца и ученици в училището се извършва след подаване на
заявление за записване /по образец/, подписано от родителя/ите на
детето/децата или на ученика/учениците.
Записването на деца/ученици в училището се извършва в срок най-късно до
01 октомври на текущата учебна година.
Изключение от горепосочения срок се допуска в следните случаи:
А/ представено удостоверение за обучение в училища на РБългария в
годината на подаване на заявлението;
Б/ представено удостоверение или друг легитимен документ за обучение в
друго училище в чужбина в годината на подаване на заявлението;
В/ само в класовете от 2-ри до 12-ти и при наличие на свободни места в класа
на заявеното желание;
При заявено желание за записване на дете/ученик в училището, след
стартирането на учебната година и след 1 октомври на текущата учебна
година, с детето/ученика се провежда диагностичен тест, изготвен и оценен
от комисия от педагогически специалисти в училището, чийто състав е
определен със заповед на училищния ръководител.
А/ Комисията изготвя протокол с резултатите от проведения диагностичен
тест;
Б/ Комисията излага писмено становище/препоръка в коя група или в кой
клас да бъде записано детето/ученика;
Решението за записване на детето/ученика в училището взема училищният
ръководител или неговият заместник след запознаване с резултатите от
представения му протокол от извършен тест.
ІІ. Условия и ред за отписване на деца и ученици от училището:
Отписването на деца и ученици в училището се извършва след подаване на
заявление за отписване /по образец/, подписано и от родителя/ите на
детето/децата или на ученика/учениците.
Отписването на деца/ученици в училището за всяка текуща учебна година
се извършва в срок най-късно до 31 юли на предходната учебна година.
Изключение от горепосочения срок се допуска единствено и само при
хуманитарни случаи.
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