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ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ПЧСУ “Леонардо да Винчи“ 

 

Училището е частна самоуправляваща се образователна институция, която се 
издържа единствено от училищните такси. Именно икономическата стабилност на 
ПЧСУ “Леонардо да Винчи“ гарантира качеството на предлагания образователен 
пакет. Училището никога не прави промени по време на учебната година на вече 
обявени учебни такси. 

Договорът с родителите се сключва еднократно за учебен етап. Началото на 
учебната година е на 16.09.2019 г. за всички възпитаници на ПЧСУ “Леонардо да 
Винчи“ и ЧДГ “Леонардо да Винчи“. Учебната година приключва по различно време, 
съгласно графика на МОН. Продължителността на учебния ден е от 08:30 до 17:00 ч. - 
общо 9 учебни часа. 

За учениците от 5-ти до 7-ми клас предоставяме две възможности за край на 

учебния ден: 

- в 14:30/15:15 ч. /край на 6-ти/7-ми учебен час според разписанието на часовете 

за деня./  

- в 17:00 ч. с включена самоподготовка. 
За учениците от 8-ми до 12-ти клас учебният ден завършва след края на 

последния учебен час. 

В ПЧСУ “Леонардо да Винчи“ има ясни правила, които са публикувани в 

сайта на училището www.psleonardo.com.  Същите са на разположение на хартиен 

носител и се предоставят при необходимост.  

 
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
 
Таксата в ПЧСУ “Леонардо да Винчи“ се състои от няколко части: 

Такса “Обучение“ включва всички задължителни учебни дисциплини по 
МОН. При второ дете от едно семейство, то ползва 10% отстъпка; при трето - 20 % 
отстъпка, когато таксите са внесени в посочения в договора срок и децата посещават 
училището едновременно. 

Такса “Хранене“ включва две закуски, плодове, като междинно хранене, и 
топъл обяд. Използва се при желание заявено от родителите един месец по-рано.  

Такса “Транспорт“- Второ и трето дете от едно семейство ползват 50% 

отстъпка при маршрут „ От врата до врата”, когато и двете деца ползват една и съща 
услуга. 

Такса „Самоподготовка“ – ако учениците от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас изберат вариант с 

включена самоподготовка, то те заплащат допълнително цената на модула.  
 

     Уникалното за ПЧСУ “Леонардо да Винчи“ е, че преподавателите се грижат 
за децата неотлъчно по време на целия учебен ден /8,00 до 17,00 часа/, което включва 
междучасията и режимните моменти /обяд, закуски/. Това осигурява спокойното 
протичане на деня и предотвратява инциденти.  

       Такса “Обучение“ включва: 

- Постоянна грижа и контрол; 

- Всички часове по норматива на МОН; 

- Преподаватели по всички учебни дисциплини, консултански екипи и 

обучителни семинари за повишаване на квалификацията на преподавателите; 

http://www.psleonardo.com/
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- Администрация, счетоводство, хигиена и транспорт в рамките на учебния 

процес;  

 

- Изграждане и поддръжка на мултимедия във всяка класна стая; 

- Най-съвременни иновативни софтуерни учебни продукти и програми, 

включително виртуална и добавена реалност, интерактивни дъски и др.; 

- Организирани посещения на концерти, изложби и други културни мероприятия; 

- Еднодневна екскурзия в края на учебната година; 

- Печатни и рекламни материали на училището, тиражиращи детското творчество; 

- Учебни тетрадки, помагала, пособия и консумативи; 

- Папки – досиета на всеки ученик, съдържащи всичко, по което ученикът е работил 

– тестове, контролни работи, награди, сертификати, работа по проекти и др. 

- Наем сграда и наем зали за тържества; 

- Консумативи сграда /ел. енергия, вода, интернет, телефони/; 

- Поддръжка, ежегоден ремонт и текущи ремонти; 

- Обзавеждане, обновяване и дооборудване; 

- Компютърна зала и мултимедия във всяка класна стая; 

- Денонощно видеонаблюдение; 

- Застраховка на ученици и преподаватели. 

 

Заплащането се извършва съгласно договорения план в договора за обучение, 

но не по-късно от: 

Такса “Обучение“ 

- 10% отстъпка при заплащане до 15 юни 2019 г.; 

- 5 %  отстъпка при заплащане до 31 юли 2019 г.; 

- 60% от таксата  до 10 септември 2019 и 40% - до 10 януари 2020 г. 

- 44 % от таксата до 10 септември, 30 %, до 10 декември 2019 и 30% до  10 

март 2020г. 

- 20% от таксата до 10 септември и  8 пъти по 11% от таксата до 10 число 

на всеки месец 

Такса „Самоподготовка“ се заплаща до 20 септември 2019 г. за Първи учебен 

срок и до 10 февруари 2020г. за Втори учебен срок 

Такса “Хранене“ и “Транспорт“- до 10-то число на следващия месец. 

Отсъствията на децата се приспадат, ако са заявени  предварително. 

 

При забавяне на вноските, по която и да е такса, след посочените в този 

формуляр дати, родителят губи правото на отстъпки за второ и трето дете. 

Всяка забавена сума се утежнява с неустойка в размер на 0,02% върху 

дължимата сума за всеки ден закъснение, считано от крайния срок за внасяне на 

таксата. 

 

ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 

Такса “Обучение“ за новоприети ученици: 

От подготвителен до 7-ми клас включително – 2500 евро годишна такса; 

От 8-ми до 12-ти клас – 2200 евро годишна такса. 
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обучение на всеки ученик е индивидуален и зависи от годината на постъпването му в 

училище. 

Такса “Хранене“ – 8 лева на ден. 

Такса „Транспорт“ зависи от разстоянието от дома до училище.  

Такса „Самоподготовка“ – 120 евро на срок.  

 

За да се осигури високо академично ниво, като се минимизира субективното 

оценяване по отделните предмети се въвежда училищно външно оценяване 

/Директорски тестове/. Ако ученик отсъства на съответната дата, той ще се яви на 

изпит до една седмица след завръщането си в училище. Текущата оценка от този изпит 

е задължителен компонент при формиране на срочния успех. 

През учебната 2019/2020 година Директорските тестове ще се проведат както 

следва: 

За първи срок - 29 януари 2020 година; 

За втори срок – 5ти и 6ти клас – 03 юни 2020 година, от 7ми до 11ти клас – 17 юни 

2020 година. 

Индивидуалната задължителна подготовка за всички деца  от 5ти до 11ти клас с 

успех от Директорски тестове под Много добър 4.50 – € 4 на учебен час. 

Допълнителният брой часове се определя от успеха на ученика по модули, 

както следва: 

- До 2, 99 – 20 допълнителни часа; 

- 3, 00 – 3,49 – 15 допълнителни часа; 

- 3, 50 – 3, 99 – 10 допълнителни часа; 

- 4, 00 – 4, 49 – 5 допълнителни часа. 

 
РОДИТЕЛЯТ Е НЕОБХОДИМО: 
- Да се запознае подробно с всички документи, предоставени му от ПЧСУ 

“Леонардо да Винчи“ и да декларира, че е съгласен с утвърдената образователна 
стратегия и финансовата политика на училището. 

- Да следи оценките и изпълнението на зададените домашни работи, които 
се публикуват ежеседмично в електронната документация или в бележника на ученика, 
както и да проверява редовно папката – досие на учениците. 

- Да осигури време на детето си за подготовка на домашната работа през 

седмицата, както и да осъществи контрол за нейното изпълнение. 

- При сигнал от училището за резултати около и под академичния минимум на 

ПЧСУ “Леонардо да Винчи“, да организира допълнителна учебна работа за детето си 

според своите възможности и предпочитания: чрез предложения от училището механизъм 

/индивидуална учебна подготовка/ в рамките на учебния ден или в домашна обстановка без да 

ангажира учители от училището. 

- Да осигури присъствие на детето на учебните занимания според утвърдения 

дневен режим. Отсъствие е допустимо само по медицински причини или веднъж през 

учебната година по семейни причини с предварително подадена писмена молба до Директора. 

- Да присъства на всички дни за срещи на учителите с родителите, описани 
по-долу, както и да се отзове при покана за среща от страна на училището с 
преподаватели или директор. 
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Датите за срещи за текущата година са: 
30.10.2019 – от 17:30 до 19:00 часа 
11.12.2019 – от 17:30 до 19:00 часа 
25.03.2020 – от 17:30 до 19:00 часа 
13.05.2020 – от 17:30 до 19:00 часа 
- Да поощрява участието на детето си в училищни прояви, международни 

проекти и други. 
- При възникнали въпроси да се обърне своевременно към ръководството 

на училището и потърси съдействие от отговорното за това лице. 
- Да внася сумите за обучение на детето си по избрания начин на плащане 

в указаните по договор срокове. 

 

Тези условия са обобщени на база Договор за обучение, Правилник за 

устройството, дейността и вътрешния ред на ПЧСУ “Леонардо да Винчи“, действащите 

нормативни документи в областта на образованието и са публикувани на сайта на 

училището. 

При несъответствие на данните от други документи на ПЧСУ “Леонардо да 

Винчи“са валидни тези от настоящия формуляр. 

 

Публикувано на 15.08.2019 г. 


