Българско Училище “Пейо Яворов”
гр. Брюксел, Белгия

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ТАКСА
2017 - 2018
Уважаеми Родители,
Родителският Съвет на училището работи непрестанно за подобряване
на дейността на училището, повишаване на качеството на
образованието, намаляване на учебната такса, и осигуряване на
безопасна среда за вашите деца по време на учебните занятия.
Желаем да ви уведомим, че Годишната Училищна Такса за 2017-2018
учебна година бе одобрена както следва:

Задължителни учебни предмети (ЗИП) по учебната
програма на МОН за Българските училища в чужбина:
Такса ЗИП за първо дете: € 180
Такса ЗИП за второ дете: € 150
Такса ЗИП е задължителна за първо и второ дете. ЗИП обучение за
трето дете е безплатно.
Моля, внесете таксата ЗИП на сметка: IBAN BE 45 3631 3631 9089,
BIC: BBRUBEBB, като не забравите да впишете името на Вашето дете и
в кой клас учи. Текстът на комуникацията да е написан на латиница.
Краен срок за внасяне на такса ЗИП: 1-ви декември, 2017 година.

Свободно избирателни предмети (СИП):
На децата от 1-ви клас се предоставя възможността да изучават “Околен
Свят”, а на децата от 3-ти и 4-ти клас “Човек и Общество”. Тези предмети
са свободно избираеми. Такса СИП включва също и учебните занятия по
БЕЛ от 31-ва до 34-та уч. седмица, общо 16 часа, които БУ обеща да
организира допълнително за всички родители, желаещи децата им да
имат повече часове по български език. Ако желаете Вашето дете да
посещава тези предмети като допълнение към ЗИП, моля, внесете таксата
СИП на сметка: IBAN BE 91 3635 7560 1676, BIC: BBRUBEBB (сметката е
различна от сметка ЗИП), като не забравите да впишете името на Вашето
дете и в кой клас учи. Текстът на комуникацията да е написан на
латиница.
Такса СИП: € 50 за първо и второ дете. СИП обучение за трето дете е
безплатно.
Краен срок за внасяне на такса СИП: 1-ви декември, 2017 година.

С уважение, Родителски Съвет

