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Правилник за вътрешния ред  
на  

Модерна академия на изкуствата „Синдикат” 
 
 
 
Чл. 1. Учениците имат следните права:  
 
1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  
2. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  
3. Да избират желаните от тях програми;  
4. Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 
задълженията си;  
5. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  
6. Да участват в проектни дейности;  
7. Да дават мнения и предложения за дейността на Академията, за въпроси, 
които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността. 
 
Чл. 2. Учениците имат следните задължения:  
 
1. Да присъстват редовно и да участват в учебните часове и занимания;  
2. Да съхраняват авторитета на Академията и академичната общност и да 
допринасят за развитие на добрите традиции;  
3. Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 
физическо и психическо насилие;  
5. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи 
изделия, алкохол и наркотични вещества;  
6. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 
опасност;   
10. Да спазват правилника за дейността на институцията;  
11. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното 
протичане на учебните часове;  
12. Да изпълняват препоръките и напътствията на преподавателите за 
поведение, незастрашаващо живота и здравето им, включително тези, свързани 
с правилата за безопасно движение по пътищата. 
13. По време на природни бедствия, аварии, пожари и други, учениците 
задължително спазват указанията на преподавателите, схемата за евакуация и 
напускат без паника. 
14. На учениците се забранява да боравят с електрически уреди в отсъствието на 
преподавател. 
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Чл. 3. Общи положения 
 
1. Занятията се провеждат по установен график и ред, утвърден от Директора в 
началото на всяка учебна година. 
 
2. Занятията се провеждат в Музикален клуб „Петното на Роршах" - ул. 
"Йоаким Груев" 36, сградата на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий 
Велешки" 20, както и на други, избрани според целта на съответното занятие, 
места. 
 
3. Всеки преподавател попълва дневник за проведените часове, теми и 
присъствие на учениците. При случай, в който преподавателят планира занятие 
различно от установения график, то е длъжен своевременно - три дни преди 
занятието, да уведоми писмено по мейл директора на Академията за часовете и 
мястото на провеждане. Същото се отнася и при евентуални онлайн лекции - 
уведомлението включва часовете и платформата на провеждане. Писмено 
уведомление ще получат и всички ученици на мейлите, от които са се записали 
в Академията. 
 
4. При три безпричинни отсъствия (не е уведомил устно или писмено своя 
преподавател) ученикът се самоизключва от учебната програма.  
 
5.  В края на учебния период всеки ученик защитава личен или групов проект 
по съответната програма и получава Удостоверение. Възможно е издаване на 
препоръка и/или уверение на български и/или друг език, което да послужи 
пред българските и чуждестранни университети и/или други организации.  
 
6. Финансирането на Проекта Модерна академия на изкуствата "Синдикат" 
става чрез личен принос на "Сдружени пловдивски творци" и субсидия от 
Община Пловдив, както и от допълнителни спонсори и рекламодатели.  
 
7. Учениците не плащат за своето обучение.  
 
8. Всеки записал се ученик става част от клуб "Модерна академия на изкуствата  
"Синдикат" към "Сдружени пловдивски творци". 
 
9. Мерки срещу COVID-19 
 
Във връзка с COVID-19 или други обявени официално епидемии всеки 
преподавател и ученик трябва да съблюдава спазването на наредбите на 
Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието. 
Да се спазват и следните мерки за предпазване от разпространение на вируса: 
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• Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри 
респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, 
загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други); 
• Инструктаж на учениците за правилна хигиена на ръцете и осигуряване 
на сапун и вода и дезинфектант 
• Разстоянието между учениците да бъде не по-малко от 1.5 метра 
• Помещенията да се проветряват след всеки час 
• Повърхностите да се дезинфекцират 
• Да се осигурят тоалетни сапуни и вода за измиване на ръцете 
• Преподавателите и учениците да носят маски или защитни шлемове, 
кърпи и други средства, които да се използват при необходимост 
 
Чл. 4. Записване 
 
Записването в Модерна академия „Синдикат" се извършва чрез: 
 
1. Молба-мотивационно писмо от кандидата (изпраща се на посочения по-долу 
e-mail); 
 
 
Молба-мотивационно писмо  
 
Изпраща се от кандидата на e-mail: anetarouskovska@gmail .com. 
 
Молбата-мотивационно писмо трябва да е максимум eдна страница и половина 
и да съдържа следните елементи: 
 

▪ Име и фамилия на кандидата; 
▪ Избрана програма, ниво на програмата (където има такова); 
▪ Име на училището и класа, в който учи кандидатът; 
▪ Aдрес по местоживеене; 
▪ Електронна поща; 
▪ Телефон за връзка; 
▪ Области на интереси; 
▪ Мотиви за участие в Академията; 
▪ Очаквания от обучението в Академията. 

 
 
Или чрез онлайн формата, обявена в сайта. 
 
 
Подписана декларация от родител (настойник) и ученика  
 



                                                                      

"Сдружени пловдивски творци" 
Пловдив, ул. "Лъджене" 12, 0887 748 622; www.unitedplovdivartists.com 
Проект: Модерна академия на изкуствата "Синдикат"; www.academy.bg 

 

 

 4 

 Декларацията ще бъде предоставена на учениците от преподавателите. 
 
 Всеки родител и ученик трябва да бъде запознат с Правилника за 
вътрешния ред на Модерна академия на изкуствата "Синдикат", което 
декларират в Декларацията.  
 
 
 
 
 
Утвърждавам: 
 
Анета Русковска,  
Директор на Модерна академия на изкуствата "Синдикат" 
Председател на "Сдружени пловдивски творци" 
 
anetarouskovska@gmail.com 
0887 748 622 
 

http://www.scoutbg.org/bg/resources/send/19-natzionalen-leten-skautski-lager-skautite-pomagat-2016-g/60-pravilnik-za-vatreshniya-red-na-natzionalen-skautski-leten-lager-skautite-pomagat-2016-g.html
http://www.scoutbg.org/bg/resources/send/19-natzionalen-leten-skautski-lager-skautite-pomagat-2016-g/60-pravilnik-za-vatreshniya-red-na-natzionalen-skautski-leten-lager-skautite-pomagat-2016-g.html

