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ДОБРЕ ДОШЛИ В ПОДГОТВИТЕЛНИЯ КЛАС 
 
При училище Скугму и Център за двоезично обучение 
 

Това е важна информация за вас, които започвате в подготвителния клас на Скугму.   

 

Следната седмична програма показва,кога имате чесове в училище. 

 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК  ПЕТЪК 

1. 0830- 

    1000 

 

X X X X X 

2. 1015- 

    1115 

 

X X X X X 

3. 1200- 

    1300 

 

X X X X X 

 

 Имате нужда от ученическа раница, кутия за моливи и гумичка.Останалите 

учебни материали ще ви бъдат предоставени от нас в училище. 

 Седмична програма ще ви бъде издавана всяка седмица.Програмата е 

обобщение на това, което трябва да правите тази седмица в училище. Също така, 

програмата ще съдържа домашната ви работа и важни съобщение до родителите. 

Поради това е важно, родителите също да следят седмичния график.  Има ли 

нещо неясно,моля свържете се с нас.  
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 Ще имате уроци всяка седмица.Те ще бъдат в седмичната програма и ще бъдат 

за домашна работа.Родителите носят отговорност за уроците,с които децата 

трябва да се занимават в къщи.При трудности, моля свържете се с нас. 

Ще ви трябват отделни обувки за употреба в училище. Могът да са сандали, 

маратонки или други обувки, които ще се използват само вътре. 

 През междочасията децата са отвън,дори и когато е лошо времето и затова им 

трябват подходящи дрехи,като яке и панталони за дъжд, ботуши. През зимата 

ще вие е нужна шапка, ръкавици, грейка или зимно яке и панталон, топли 

обубки/ботуши.  

 От полза ще ви бъде допълнително облекло в училище в случаи, че се 

измокрите или подобно,за да може да се преоблечете през учебния ден. Може да 

имате торба с панталони, блузи, чорапи и бельо закачена в гардероба на вашето 

място.  

 Трябва да си носите обяд за учебния ден. Не е разрешено да си носите шоколад, 

газирани напитки или други слдкиши.  

Ако желаете, можете да си купите мляко в училище.Ако сте заинтересовани 

попитайте за формуляр за поръчка. 

 При отсъствие поради болест, учетелят трябва да бъде писмено уведомен след 

завръщане в училище. Съобщение за учетеля може да се напише в определана 

книга, която ще бъде дадена на учениците.  Всички отсъствия ще бъдат 

записвани.  

При необходимост от свободни дни трябва предварително да се подаде молба за 

разрешение. При нужда от повече свободни дни се подава определена схема.  

 Учениците,които се предвижват с такси,до и от училище носят отговорност да 

уведомят,че няма да използват такси. При молба за осводождение от училище 

триабва да се откаже таксито.  

 

ØVRE ROMERIKE TAXI 

Tlf.nr.: 03550 

След това натиснете 1 

KONSENTRA 

Tlf.nr.:03133 

Натиснете 2 за поръчване на траснорт 

Изчакайте отговор за други искания 

 

Моля,свържете се с нас при възникнали въпроси. 



 

Приятелски поздрав; Siw og Kari    Tlf.nr.: 66109300/10 

 

 


