
 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 

 

1. Полудневната занималня на Образователен Център „Изследователи е с 
работно време от 8:00 часа до 12:30 часа, а целодневното посещение е от 08:00ч 
до 17:30ч. от понеделник до петък, с изключение на официалните празници на 
Република България и обявените в Договора ваканции.  

2. Родителят предава детето си в добро здравословно състояние на представител 
на персонала на Образователен Център „Изследователи.  

3. Образователен Център „Изследователи“ се задължава да предава детето само 
на родителя или лица, които са писмено упоменати. 

4. Извеждането на детето от Образователен Център „Изследователи“ за 
провеждане на планирани мероприятия се осъществява само и единствено с 
разрешение, подписано от родителя.  

5. Родителят няма право да внася лично, или чрез детето си, в Образователен 
Център „Изследователи лекарства, опасни предмети и играчки, които биха 
увредили здравето на децата. 

6. Не е позволено на членове от персонала да дават лекарства на детето. 
7. Родителят има право да поиска среща с учителите, като предварително се 

уточни време, удобно и за двете страни. 
8. Образователен Център „Изследователи“ предоставя информация на 

официалната си уеб страница за учебните и извънучебните занимания. 
9. Записването за която и да е от дейностите на Образователен Център 

„Изследователи“ се извършва след предварителен разговор/среща с 
представител на управленския екип, попълване на заявление и плащане на 
съответната такса. 

10. На територията на Образователен Център „Изследователи“ се извършва 
видеонаблюдение в общите помещения, с което да се гарантира безопасността 
на децата при игри, занимания и в свободното им време.  

11. Образователен Център „Изследователи“ информира своевременно родителите 
за всяка промяна в правилника за вътрешния ред, свързана с престоя на детето 
в образователния център. 

12. Образователен Център „Изследователи“ не носи отговорност за инциденти, 
настъпили в резултат от укрита/незаявена от страна на родителите 
информация свързана със здравословното, физическото и емоционалното 
състояние на ученика. 

13. Родителите следва да спазват нормите на културно поведение и да съдействат 
на преподавателския екип за постигането на положителни резултати на децата 
в учебната и извънучебната дейност провеждани от екипа на Образователен 
Център „Изследователи”. 

 


