КАМПАНИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ
на "СМГ учители" ООД за обучителни Модули на Извънкласни дейности
по Математика и по Български език и литература за 20 20-2021 учебна година

I. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. ЗАЯВЛЕНИЕ
УЧЕНИКА.

ЗА ЗАПИСВАНЕ СЕ ПОДАВА ЕДИНСТВЕНО ОТ РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ, НОСЕЩ РОДИТЕЛСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА

2. В случай че лице подаде електронно Заявление за записване на ученик, спрямо когото същото не е родител/настойник/попечител, носещ
родителска отговорност, то тогава:
Това Заявление за записване НЕ се разглежда.
"СМГ учители" ООД спира достъпа до Сайта на лицето, подало това Заявление за записване.
Договорните отношения между "СМГ учители" ООД и лицето се прекратяват и всички ученици, записани от лицето, се отписват от
Извънкласни дейности към "СМГ учители" ООД.
3. В случай че бъде подадено заявление и платена такса за ученик, който не е имал право да бъде записван, и/или това е направено в
нарушение на правилата за записване по време етапите от Кампанията, договорът между страните се прекратява поради установено
нарушение от страна на родителя, а размерът на частично възстановяваните от “СМГ учители” ООД суми се определя след намаляване със
сума, равна на Такса за отмяна, чийто размер се определя по реда на точка 69.1.а) от Общите условия (20% от сумата плюс един лев).
4. ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК, КОЙТО Е ПОСЕЩАВАЛ ПОСЛЕДНИЯ ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ ОТ ИЗМИНАЛАТА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ
ПОПЪЛНЕНО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ОТ РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ, НОСЕЩ РОДИТЕЛСКА
ОТГОВОРНОСТ ЗА УЧЕНИКА:
в срок до 11 юни 2020 година;
на адрес: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTUxY1uj4amlPqN615UPZvyZUMTFDVUFKQVY4VkI4Nkg0WlIzTEFDMUxLQi4u
5. Провеждането на обучителните Модули през 2020-2021 учебна година се организира в два вида групи: 1)нормална и 2)маломерна.
В нормална група броят на учениците е от 20 до 28.
В маломерна група броят на учениците е от 10 до 15.
6. Ученик, който се обучава в СМГ "Паисий Хилендарски", НЕ може да бъде записан за тези ИД, независимо от класа или формата на
обучение.
7. Не се изисква предварителна проверка на способностите и готовността на ученика чрез тестове, изпити или други форми, като
задължително условие за да бъде записан ученик за ИД.
8. Преди началото на 2020-2021 учебна година "СМГ учители" ООД организира Кампания по записване (Кампанията) за обучителни
Модули. Тя е разделена на четири етапа на записване, като при всеки етап организацията е създадена съгласно отделни условия и срокове
за записване.
9. По време на Кампанията обучителните Модули са организирани в следните подтипове групи: 1)групи-продължение; 2)новооткрити групи.
10. Група-продължение се нарича група, при която преподавателят, който ще осъществява ИД в нея, е същият като предходната учебна
година, и разликата спрямо предходната учебна година е само в класа на учениците в групата. (Пример за група-продължение:
Преподавателят АБВГДЕ е осъществявал ИД в събота в група по Математика с ученици от III клас през 2019-2020 учебна година и същият
преподавател АБВГДЕ ще осъществява ИД в събота в група по Математика с ученици от IV клас през 2020-2021 учебна година и учениците
са едни същи през тези две учебни години.). Новооткрити групи са всички, които не са групи-продължение.
11. "СМГ учители" ООД определя коя е група-продължение и коя е новооткрита група.
12. "СМГ учители" ООД ще организира и проведе записването за Кампанията изцяло по електронен път.
13. Плащането на таксата за обучителен Модул трябва да се извърши по банкова сметка на "СМГ учители" ООД.
14. Срок за плащане: Дължимите суми трябва да постъпят в сметката на "СМГ учители" ООД до 23:59:59 часà на първия официално работен
ден, следващ датата на подаване на Заявлението за записване. Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на
родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група.
II. ПЪРВИ ЕТАП ОТ КАМПАНИЯТА Е ОТ 08 ЮНИ ДО 11 ЮНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, И СЕ ОРГАНИЗИРА СПОРЕД СЛЕДНИТЕ
ПРАВИЛА:
15. През първия етап се записват само ученици в група-продължение, които през последния обучителен Модул на предходната учебна
година са посещавали групата при същия преподавател, чрез попълване на заявлението по т.4.
16. Не се записват ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година.
17. Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да бъдат записани в групата-продължение, а именно
всички ученици, посещавали групата през последния обучителен Модул на предходната учебна година. (Забележка: Информация дали
даден ученик е включен в списъка може да получите от съответния преподавател.)
18. Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан в съответната група-продължение.
19. При записването на ученик в група-продължение, родителят може да запише същия ученик и в друга новооткрита група, но единствено
по друг учебен предмет.
20. При записването на ученик в група-продължение, родителят получава правото да запише негов брат/сестра през втория етап от
Кампанията.
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III. ВТОРИ ЕТАП ОТ КАМПАНИЯТА Е ОТ 16 ЮНИ ДО 18 ЮНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, И СЕ ОРГАНИЗИРА СПОРЕД
СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:
21. Записването през втория етап се осъществява единствено чрез електронна система на сайта.
Достъп до електронната система на сайта се осъществява единствено чрез профил, регистриран служебно от "СМГ учители" ООД, и с
имейл адрес, посочен от родителя.
"СМГ учители" ООД служебно регистрира профил единствено на родител, който преди това е попълнил заявлението по т.4.
22. Записват се само ученици, които през предходната учебна година са посещавали последния обучителен Модул без значение от групата
или преподавателя.
23. Не се записват ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година.
24. Учениците се записват в новооткрити групи и в групи-продължение до достигане на ограничение по т.5.1 / 5.2. (Забележка: Възможно
е броят на свободните места в група да е намалял по време на преден етап от Кампанията).
25. Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да бъдат записани.
26. В списъка се включват всички ученици, които са посещавали последния обучителен Модул за група през предходната учебна година.
27. Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан, освен в случай на т.29 и т. 20.
28. При записването на ученик, родителят може да запише същия ученик и в друга група, но единствено по друг учебен предмет.
29. При записването на ученик, родителят може да запише негов брат/сестра в същата или в друга група.
IV. ТРЕТИ ЕТАП ОТ КАМПАНИЯТА ЗАПОЧВА НА 23 ЮНИ И СЕ ОРГАНИЗИРА СПОРЕД СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:
30. Записването през третия етап се осъществява единствено чрез електронна система на сайта.
Достъп до електронната система на сайта се осъществява единствено чрез профил, регистриран от самия родител.
Всеки родител има право и трябва да регистрира свой профил в системата на сайта, за да може да запише ученик за ИД.
"СМГ учители" ООД НЕ регистрира служебно профили на родителите за целите на третия етап от Кампанията.
31. До 10 юли, включително, НЕ се записват ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през
новата учебна година.
32. Записват се всички ученици, независимо от факта дали през предходната учебна година са или не са посещавали обучителен Модул.
33. Учениците се записват в новооткрити групи и в групи-продължение до достигане на ограничение по т.5.1 / 5.2. (Забележка: Възможно
е броят на свободните места в група да е намалял по време на преден етап от Кампанията).
34. При записването на ученик, родителят може да запише същия ученик и в друга група, но единствено по друг учебен предмет.
35. При записването на ученик, родителят може да запише негов брат/сестра в същата или в друга група.
V. ЧЕТВЪРТИ ЕТАП ОТ КАМПАНИЯТА E 09 И 10 ЮЛИ И СЕ ОРГАНИЗИРА СПОРЕД СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:
36. Записването се осъществява единствено чрез електронна система на сайта.
Достъп до електронната система на сайта се осъществява единствено чрез профил, регистриран от самия родител.
Всеки родител има право и трябва да регистрира свой профил в системата на сайта, за да може да запише ученик за ИД.
"СМГ учители" ООД НЕ регистрира служебно профили на родителите за целите на четвъртия етап от Кампанията.
37. Записват се само ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година и които
през предходната учебна година са посещавали последния обучителен Модул без значение от групата или преподавателя. (Забележка: виж
т.6)
38. Учениците се записват в новооткрити групи и в групи-продължение до достигане на ограничение по т.5.1 / 5.2. (Забележка: Възможно
е броят на свободните места в група да е намалял по време на преден етап от Кампанията.)
39. Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да бъдат записани.
40. В списъка се включват всички ученици, които са посещавали последния обучителен Модул за група в IV клас през предходната учебна
година.
41. Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан, освен в случай на т.43.
42. При записването на ученик, родителят може да запише същия ученик и в друга група, но единствено по друг учебен предмет.
43. При записването на ученик, родителят може да запише негов брат/сестра в същата или в друга група.
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