ИНФОРМАЦИЯ
ЗАУЧИЛИЩНИТЕТАКСИ
ЗАУЧЕБНАТА2021/2022г.
София 1616, в.з. Киноцентъра III част, ул. “Градина 23” е-таil: office@espa.bg; www.espa-bg.com

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ЕСПА

Училище „ЕСПА“ е частна самоуправляваща се образователна институция, която се издържа
единствено от училищните такси. Ежегодно училището информира родителите за финансовите
условия шест месеца преди началото на новата учебна година чрез този формуляр. Училището никога не
прави промени по време на учебната година на вече обявени учебни такси.
Договорът с родителите се сключва ежегодно. Началото на учебната година е на 15.09 за всички
възпитаници на „ЕСПА“. За ПК-7 клас учебната година е до 30.06 - един месец повече от останалите
частни училища в страната. Учебния ден в „ЕСПА“ е от 08:30 до 17:00 ч. - общо 9 учебни часа.
За учениците от 5 до 7 клас предоставяме две възможности за край на учебния ден - в 15:30 или 17:00 ч.
В обучението до 15:30 ч. са включени всички задължителни учебни дисциплини по МОН и чуждоезиковото
обучение. Във времето от 15:30 до 17:00 ч. са включени следите занимания: курс Cambridge, отбор
математика, специализирана подготовка за кандидатстване /за 6 и 7 клас/, ателиета, спортни тренировки
извън „ЕСПА“, както и тренировки за високо спортно майсторство по футбол и катерене.
СТИПЕНДИИ
= › Стипендиант на училище „ЕСПА“: Училище „ЕСПА“ е единственото частно училище в България,

което дава възможност за пълна стипендия на свой възпитаник. Стипендията освобождава
родителите от такса “Обучение” за една учебна година.
= › Стипендия за английски език: Стипендията за английски език се присъжда на детето, победител в
месеца на английския език. Тя освобождава семейството от внасяне на таксите за учебници по английски

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
ГАРАНЦИОННА ВНОСКА

Договорът с училище „ЕСПА“ се сключва с внасянето на гаранционна вноска, която е в размер на евро
1500 и евро 1000 на дете, за семейство с две и повече деца. Тя гарантира мястото на детето до края на
обучението му в 7 клас и се приспада от последната дължима сума, при завършване на училището.
При напускане на “ЕСПА” преди 7 клас е необходимо родителят да уведоми писмено училището един
учебен срок по-рано. Сроковете за уведомление са: 30.06.2021 г. /при преустановяване на обучението от
втория срок на 2021/22 г./ и 15.01.2022 г. /при преустановяване на обучението от учебната 2022/23 г./
Ако срокът не бъде спазен, родителят губи сумата по гаранционната вноска.
Гаранционната вноска позволява на “ЕСПА” да работи с пълния си капацитет, без да превишава
максималния брой ученици в клас /група/, но и без да губи суми от незаети места.
ОТСТЪПКИ

Такса “Обучение” - при второ дете от едно семейство, то ползва 10% отстъпка; при трето -20% отстъпка,
когато таксите са внесени в посочения срок и децата посещават училището едновременно.
Такса “Транспорт” - второ и трето дете от едно семейство ползват 30% отстъпка при маршрут „от врата до
врата“, когато и двете деца ползват една и съща услуга .
ТЕЖЕСТИ

При забава на плащане по такси “Обучение” и “Издръжка, обслужващи дейности и храна”
родителят губи правото на отстъпки по всички училищни такси за второ и трето дете.
Икономическата стабилност на „ЕСПА“ гарантира качеството на предлагания образователен
пакет.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРАТЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕ „ЕСПА“
Училище „ЕСПА“ е първото частно училище в страната, в което всички ученици от 1 до 7 клас работят в найпрогресивната образователна платформа Google Workspace for Education. Учебният процес е организиран
предимно в дигитална среда, като учениците използват Google Chrome в ежедневната си работа. Всички
преподаватели в „ЕСПА“ са обучени за работа в Google Classroom.
АКАДЕМИЧНИ СТАНДАРТИ - Училище „ЕСПА“ гарантира на своите възпитаници постигането на:
- отлични резултати на изпитите за национално външно оценяване за четвърти и седми клас
- класиране на челните места на всички национални олимпиади и състезания по математика и БЕЛ
- прием по първо желание след седми клас в най-елитните гимназии и колежи в София и чужбина
- покриване на ниво Еxpert C1, равняващо се на завършена английска гимназия още в шести клас
- покриване на ниво подготвителен клас на езикова гимназия за втори чужд език - немски или испански
АВТОРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОНЦЕПЦИЯ НА УЧИЛИЩЕ „ЕСПА“

Училище „ЕСПА“ е единственото частно училище в страната, което работи по Авторска образователна
концепция (АОК), организирана в три образователни равнища.

Допълнителен брой часове по
основните учебни дисциплини

Тестове и резюмета

ПЪРВО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
български език, математика, английски език - допълнителният брой часове
позволява, до 3ти клас затвърждаване на знанията още в училище
ТПИ – всеки месец, срочни и годишни дидактически тестове – в края на всеки срок;
резюмета за подпомагане подготовката на дидактическите тестове - за всеки срок

ВТОРО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
групи четене от 3та група на детската градина; литературно четене на български език;
Уникални учебни
енциклопедични знания; IT от 2ри клас; часове със * по БЕЛ;
дисциплини
специализирани часове по писане на есе от 5 кл.; интерактивни часове
Чуждоезиково обучение в „ЕСПА“ единствено в „ЕСПА“ - два западни езика още от детската градина;
подготовка за изпит Camridge – от втори клас; ниво Expert C1 в 6 - 7 клас;
12 - 18 часа седмично
пролетен и летен чуждоезиков курс с преподаватели от Великобритания – 30 уч. ч. седмично;
тема на годината; петъчен празник; културни седмици; месец на английския език;
Уникални образователни
месец на немския и испанския език; седмици на чуждоезиковите култури;
инициативи
лагери - зелено, бяло и синьо училище; конкурси за литературно творчество и рисунка;
отбори по математика 1 - 5 клас;
отбори по високо спортно майсторство - футбол и катерене

Отбори
Допълнителна учебна работа
Специализирани курсове

индивидуална учебна подготовка – за всички деца с оценки под академ. минимум;
консултации по основните учебни дисциплини - при отсъствие
подготовка за кандидатстване след 7 клас – от началото на 6 клас;
часове по английски език с преподавател носител на езика
Голямото междучасие е организирано като спортна тренировка по футбол, катерене,
тенис на маса, балет, лека атлетика и бадминтон;
спортни тренировки по: тенис на корт, плуване, ориентиране, фехтовка, джудо и скуош;
детски олимпийски игри в „ЕСПА“; турнири между частните училища;

Спорт и
голямо междучасие
Ателиета
2 уч. часа седмично
Индивидуални занимания
с музикален инструмент

ТРЕТО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
вокална група, радио-театър, поп-музика, приложни изкуства, изобразително изкуство,
графика, народни танци, MTV Dance, DIY, фотография, шах
пиано, китара и ударни инструменти

ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

В „ЕСПА“ всяко дете получава индивидуално внимание и подкрепа, за да успее да развие максимално своите
природни заложби и потенциал. „ЕСПА“ е единственото частно училище, което организира индивидуална учебна
програма за всеки свой възпитаник според показаните таланти и учебни резултати. Програмата на всяко дете се
съгласува с родителите в началото на всеки учебен срок.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВОТА В „ЕСПА“
УЧЕБНИЯТ ДЕН

Учебна дейност - 8.30 - 15.30 ч. - 7 учебни часа
В „ЕСПА“ умело редуваме учебна дейност с разтоварващ блок по изкуства и спорт, в рамките на учебния ден,
което не позволява на децата да се претоварват умствено. Децата в „ЕСПА“ спортуват два пъти на ден.
английски, испански/немски език
3 уч. часа чужди езици
всички
учебни дисциплини по изискванията и с норматива на МОН
4 уч. часа по осн. уч. дисциплини
Разтоварващ блок - 15.30 - 17.00 ч. - 2 учебни часа

Спорт
Изкуства

спортни тренировки по: тенис на корт, плуване, фехтовка, ориентиране, джудо и скуош;
отбори по високо спортно майсторство - футбол и катерене;
часове по катерене и физическо възпитание;
ателиета – децата избират между 12 възможности;
занимания по инструмент – пиано, китара и ударни инструменти;
часове по: музика, изобразително изкуство, приложни дейности.

ЕКИП
Всички преподаватели в „ЕСПА“ са с най-висок образователен ценз и квалификация по специалността си.
Училище „ЕСПА“ е разработило собствена система за подбор и обучение на преподавателския екип. Звено от
методически ръководители, експерти по образованието за всяка учебна дисциплина гарантират постигането на
академичните стандарти на училището.
През учебната 2021/2022 г. за децата в „ЕСПА“ ще се грижат над 100 души преподаватели и специалисти в областта на
науката, спорта и изкуствата, част от тях хабилитирани лица. Уникално за „ЕСПА“ е, че преподавателите се грижат за
децата неотлъчно по време на целия учебен ден, което включва междучасията и режимните моменти (обяд, закуски).

ТАКСИЗАУЧЕБНАТА2021/2022г.
Плащанията на такса „Обучение“ и такса „Издръжка, обслужващи дейности и храна“ са задължителни и се внасят
еднократно, на две или четири равни вноски, независимо една от друга.
ТАКСА „ОБУЧЕНИЕ“
„ЕСПА“ е единственото частно училище, в което децата учат един месец повече - от 15.09 до 30.06
Такса „Обучение“ включва разходите по:
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
- Целодневна грижа и контрол; 9 учебни часа на ден - от 08:30 до 17:00 часа
- Всички часове по норматива на МОН
- Уникална Авторска образователна концепция
- Изграждане и поддръжка на мултимедия във всяка класна стая
- Най-съвременни иновативни софтуерни учебни продукти и програми

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ
Всички образователни и културни инициативи
по АОК на „ЕСПА“
- Разходи по празници, концерти и изложби на
училището
- Реализиране на Авторски проекти на ЕСПА
- Тиражиране на детско творчество
- Печатни материали на училището

ЕКИПИ
От такса „Обучение“ се формира издръжката на следните екипи:
- Преподаватели по основните учебни дисциплини, изкуства и спорт;
- Ателиета и отбори - висококвалифицирани преподаватели - експерти, хабилитирани лица и професионални треньори;
- Консултантски екип и обучителни семинари за повишаване квалификацията на преподавателите;
- Администрация, Счетоводство, Сeкретариат, Хигиена, Транспорт.
Такса “Обучение”
за цяла уч. година

Детска градина 1-4 годишни

Подготвителен клас 5-6 годишни

€ 4100

€ 4300

Такса “Обучение”

до 15.09.2021
вноска I срок

до 15.01.2022
вноска II срок

Детска градина 1-4 годишни
Подготвителен клас 5-6 годишни
Първи клас
2 - 7 клас

€ 2050
€ 2150
€ 2250
€ 2350

€ 2050
€ 2150

5 - 7 клас

€ 2250

€ 2250

до 15:30 часа

2 - 7 клас до 17:00ч.

Първи клас
€ 4500

5 - 7 клас до 15:30ч.
€ 4500

€ 4700
15.09.21г.
I вноска

15.11.21г.
II вноска

€ 1070
€ 1120
€ 1170
€ 1220
€ 1170

€ 1070
€ 1120
€ 1170
€ 1220
€ 1170

€ 2250
€ 2350

15.01.22г.
III вноска

15.03.22г.
IV вноска

€ 1070
€ 1120
€ 1170
€ 1220
€ 1170

€ 1070
€ 1120
€ 1170
€ 1220
€ 1170

Тaкса “Обучение" е годишна. Поради постоянния размер на разходите по заплати, поддръжка на материалната база и
консумативи при отсъствие на детето, суми от такса “Обучение" не се възстановяват.

ТАКСА “ИЗДРЪЖКА, ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ХРАНА”
Такса “Издръжка, обслужващи дейности и храна” включва разходите по:
ИЗДРЪЖКА
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Таксата покрива всички разходи по издръжката на
За да осигурим висок стандарт на обслужване, поддържаме
училището.
следните дейности:
- наеми, сграда и спортни бази
- Автопарк - обновяване и ремонти
- консумативи сграда
- Абонаментна поддръжка
- поддръжка, ежегоден ремонт и текущи ремонти
- 24 часова охрана с денонощно видеонаблюдение
- обзавеждане,обновяване и дооборудване
- Застраховки на ученици и преподаватели
- компютърна зала и мултимедия във всяка класна стая
- високоскоростен интернет в цялото училище
ХРАНА
Менюто е съобразено според сезона, като е балансирано между здравословна и вкусна за децата храна.
Всички ястия се приготвят непосредствено преди консумация от фирма за кетъринг, която гарантира за качеството на храната.
За децата сме осигурили трикратно хранене през деня. Винаги е подсигурено допълнително от всяко ястие

При диети или специални предпочитания, родителят може да осигурява ежедневно храна извън менюто на
ЕСПА. В този случай семейството се освобождава от сумата 625 евро за цялата учебна година.
Такса „Издръжка, обслужващи
дейности и храна“

€ 1880 /с ДДС/

На две равни вноски дължими:
до 15.09.2021
вноска I срок

до 15.01.2022
вноска II срок

€ 940

€ 940

На четири равни вноски дължими до:
15.09.21 г. 15.11.21 г. 15.01.2022 г. 15.03.2022 г.
I вноска II вноска III вноска IV вноска

€ 490

€ 490

€ 490

€ 490

Договорите с родителите се сключват за периода от 15.09.2021 г. до 15.07.2022 за ДГ и до 30.06.2022 г. за ПК-7 клас .

ТАКСА “УЧЕБНИЦИ И КОНСУМАТИВИ”
Такса “Учебници и консумативи” е задължителна. Училището осигурява всички учебни помагала, тетрадки,
консумативи и пособия за цялата учебна година. Таксата е годишна - за ДГ - 3-4 група - € 75 , ПК-2 - € 250, 3-7 клас - € 280
УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И С ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ
Такса „Транспорт“ - от дома до училище
От врата до врата - € 10 (без ДДС) на ден в двете посоки;
Заплаща се всеки срок и запазва мястото на детето,
От
спирка - € 7 (без ДДС) на ден в двете посоки;
независимо дали се ползва всеки ден.
Сумата се калкулира непосредствено преди лагера

Лагери: зелено, бяло и синьо училище

£ 145 за 30 уч. часа седмично / £ 110 за 20 уч. часа
Пролетен и летен чуждоезиков курс с преподаватели от UK
Летен чуждоезиков курс Cambridge с преподаватели от „ЕСПА“ € 150 за 1 уч. седмица - 25 уч. часа седмично и
спортно развлекателна следобедна програма;
Индивидуални занимания по музикален инструмент
€ 180 (без ДДС) на срок - 15 седмици по 1 уч. час
Отбори за високо спортно майсторство /след селекция/
€ 180 (без ДДС) на срок (ПК-7 кл.) - 15 седмици пo 1 час;
футбол, катерене
Логопед
€ 180 (без ДДС) на срок - 15 седмици пo 1 учебен час;

Възможности за учениците 5-7 клас 15.30 - 17.00 ч.
Спортни тренировки извън „ЕСПА“ по:
тенис на корт, плуване, фехтовка и скуош

€ 120 (без ДДС) на срок - 15 седмици по 1 астр. час;

Езиков курс Cambridge
Ателиета /5-7клас/
Отбори за високо спортно майсторство /след селекция/
футбол, катерене

€ 210 на срок -15 седмици по 2 уч. часа;
€ 120 (без ДДС) на срок - 15 седмици по 2 уч. часа
€ 180 (без ДДС) на срок (5-7 кл.) - 15 седмици
по 1 астр. час;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ ПО ОСНОВНИТЕ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ НА МОН
Индивидуални часове по основните учебни дисциплини на МОН

предлага се за всички деца с текущ успех под 4.50
Отбори по математика - 1 - 5 клас /след входящ тест/

Сумата се определя индивидуално според броя часове;
€ 8 на уч. час в група, € 10 на уч. час индивидуално
€ 350 на срок (за 1-5 кл.) - 15 седмици по 3 уч. часа;

Допълнителни часове по основните учебни дисциплини на МОН € 320 на срок - за един курс 15 седмици по 2 уч. часа ;
за кандидатстване след 7ми клас
€ 480 на срок за есе - 15 седмици по 3 уч. часа

СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
ЗА ВТОРИ СРОК: ДО 15.01.2022г.
ЗА ПЪРВИ СРОК: ДО 21.09.2021 г. /ТРАНСПОРТ И ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ/
ДО 15.10.2021 г. /ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТАКСИ/

ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛЯ

В „ЕСПА“ има ясни правила, които са публикувани в елекртонната документация до родителите
и предоставени на хартиен носител. Родителят е необходимо:
Да се запознае с всички документи, предоставени му от „ЕСПА“ и декларира, че е съгласен с
образователната стратегия, авторската образователна концепция, организацията на живота и финансовата
политика на училището.
Да следи оценките , публикувани ежеседмично в електронната документация.
Да осъществява контрол при изпълнение на домашната работа.
Да организира допълнителна учебна работа за детето си при сигнал от училището за резултати около и под
академичния минимум на „ЕСПА“.
Да осигурява 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 родителски срещи, както и да се отзове при покана за среща от страна на училището с
преподаватели или директор.
При възникнали въпроси да се обърне своевременно към ръководството на училището.
Да внася сумите за обучение на детето си по избрания начин на плащане в указаните по договор срокове.

При постъпване в училището родителят декларира, че е запознат и съгласен с правилата в „ЕСПА“.
При несъответствие на данните от други документи на ЕСПА са валидни тези от настоящия формуляр.
Издадено на 15.09.2021 г.

