
Л Я Т Н А  З А Н И М А Л Н Я 

в ОУ“Антон Страшимиров“ – Бургас 

 

П Р А В И Л А 

за организиране на прием на ученици в ЛЯТНА  ЗАНИМАЛНЯ в 

основните и средните училища на територията на Община Бургас за 

периода 01.06.2017 г.до 31.08.2017 г. 

І. Организация на лятната занималня.  

    1. Подаване на заявление / по образец/ до директора на съответното 

училище в срок до 15.05.2017 г. 

     2. До 19.05.2017г. на видно място в училище да бъдат изнесени списъци 

с приетите ученици, разпределени по групи. 

     3. Броят на децата в групите на лятната занималня да бъде минимум 20 

деца, а максималния брой да не надвишава 26 деца. 

     4. Дневна такса за целодневен престой е 6.00 лева. Заплащането се 

извършва предварително за две седмици напред. За дните, в които детето 

не е посещавало занималнята, заплащането ще се приспада следващата 

седмица срещу медицинска бележка. Престоят на децата може да бъде 

прекъсван и подновяван с предварително уведомяване от родителите най-

малко 5 дни. 

     5. Дневна такса за полудневен престой е 4.00 лева. 

     6. При организиране на мероприятия, свързани с пътуване, транспорта 

се заплаща допълнително. 

     7. По желание на родителите и по инициатива на учителите се 

организират посещения на музеи, изложби. Родителите ще бъдат 

уведомявани от учителите в групите предварително за тези мероприятия. 

Входната такса за посещение на музеи, туристически обекти се заплаща 

допълнително от родителите. 



    8. Децата да се водят на лятната занималня закусили или с 

предварително закупена закуска. 

   9. Обедното хранене на учениците се организира от учителите и се 

извършва в намиращата се наблизо пицария „Каристо“, за което 

родителите заплащат допълнително по 3.00 лева на ден. 

   10. В края на всяка седмица ще бъдат предоставяни по два варианта за 

обедно меню за предстоящата седмица, а родителят посочва избраното 

меню. 

   11. Целодневният престой е с продължителност от 8.00 – 17.30 часа. 

   12. Полудневният престой е с продължителност от 8.00 – 12.30 часа. 

   13.При записване на учениците в лятната занималня, родителите 

попълват декларация, с която разрешават децата им да участват в 

организираните мероприятия / екскурзии, посещение на музеи и 

туристически обекти/, че са запознати с правилника за устройството и 

дейността на училището и медицински документ, издаден от личния лекар, 

удостоверяващ здравния статус на детето / при необходимост/. 

  14. По време на лятната занималня директорът е длъжен да осигури 

медицинско лице. Учителите, съвместно с медицинския специалист, се 

грижат за здравето на децата. 

  15. Престоят на децата се организира съобразно възрастовите особености 

и индивидуалните им потребности, като се осигурява необходимото време 

за игри, спортни занимания и занимания по интереси. 

 16. Всяко мероприятие, което се организира да бъде съобразено с условия 

за опазване живота и укрепване здравето на децата, както и обезпечаване 

на тяхната безопасност. 

 17. Всички външни лица са длъжни да спазват вътрешния ред в училището 

и да не нарушават дейността на лятната занималня. 

 

ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ: 056/ 887382 – Катя Йосифова 

2222222 



Основно училище „Антон Страшимиров“ - Бургас 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

от..................................................................................................................... 

родител на........................................................................................................ 

Заявявам желанието си синът / дъщеря / ми да участват в организираните 

мероприятия / екскурзии, посещения на музеи и туристически обекти/. 

 

...............2017 г.                                                               Декларатор: 


