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Нашата визия 
 

Визията на Начално Училище Прайъри е да 
помага на всички ученици да постигнат своя 
личен потенциал чрез:  

 Откриване и инвестиране в това кои са те  

 Осигуряване на неустоими учебни 
преживявания в рамките на училищната 
програма  

 Свързване с по-широка общност  

 

Ние вярваме в нашите ученици и очакваме 
успех.  

Нашите Ценности 

Начално Училище Прайъри осигурява и 

насърчава обучение базирано на 

ценности. Това означава, че нашите 

ценности са заложени в начина, по който 

преподаваме и учим, в нашата учебна 

програма, в нашите политики и в 

ежедневния ни начин да бъдем един с 

друг.  

Ако посетите или се присъедините към 

нашето училище, ще изпитате нашите:  

 Приветлив и приобщаващ характер 

 Упорит труд и честност  

 Взаимно уважение и грижа един за 

друг   

 

Уважаеми родители и настойници, 

 

С голямо удоволствие и гордост ви приветствам в 

Начално Училище Прайъри. През годините сме 

разработили грижовна и сигурна среда, наричана с 

любов от децата, семействата и персонала 

Семейство Прайъри. 

 

Ние сме малко, но процъфтяващо мултикултурно 

училище в сърцето на Бедфорд и в сърцето на 

нашата общност. Персоналът е трудолюбив, 

креативен и всеотдаен, те са ентусиазирани да 

направят ученето забавно. Възпитаваме и се 

отнасяме се към всяко дете като отделна личност 

и по този начин ги насърчаваме да развиват своя 

личен потенциал, независимо от техния произход 

или обстоятелства.  

 

Продължете да четете за да научите повече за 

нашето училище и за нашите фантастични деца. 

Вие сте добре дошли ако желаете да ни посетите, 

да позвъните в офиса или да влезете и да си 

запишете час. С нетърпение очаквам да се 

запознаем и да ви покажа нашето училище.  

 

Искрено ваша 

Г-жа J Fraser 

Директор 

Уважение  

Приятелство  

Честност  

Любов 

Постоянство 

Равенство 

Състрадание 

Доверие 



Децата в детската градина и в приемния клас се обучават по 
учебна програма за Ранни Години Първоначален Етап. Това е 
законоустановена учебна програма на правителството на 
Обединеното Кралство, която организира обучение в седем 
области - има три основни области на обучение и четири 
специфични области на обучение: 

 

Основни области на обучение: 

Физическо развитие; Лично, Социално и Емоционално 
развитие; Комуникация и Език. 

 

Специфични области на обучение: 

Математика; Четене и писане; Разбиране на света; 
Изобразителни изкуства и Дизайн.  

 

Класните стаи в ранните години тук в Прайъри насърчават 
разучаване и игри, съчетани с фокусирани занимания водени 
от възрастни, за да помогнат на децата да учат активно и 
независимо. Много е важно децата да са готови за 
изискванията на училищния живот до края на учебната година 
в Приемния клас.   

Персонала ни се ръководи от принципите очертани в Ранни 
Години Първоначален Етап, което включва разбирането че 
различни деца се развиват с различна скорост. Ние твърдо 
вярваме, че всяко дете е уникално. Стремим се да осигурим 
подкрепяща, стимулираща учебна среда и да изградим 
положителни взаимоотношения с децата и техните родители и 
лицата, които се грижат за тях ,за да гарантираме, че всички 
деца постигат траен напредък и изграждат основите за учене 
готови за следващия си етап в училище.  

В Приемния клас учебното пътуване на децата се регистрира 
с помощта на онлайн приложение, наречено Evidence Me. 
Родители / нстойници се насърчават да се включват като 
споделят техните успехи в къщи, както и в училище.  

РАННИ ГОДИНИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ЕТАП 
РАННИ ГОДИНИ 
ПЪРВОНАЧАЛЕН ЕТАП 

Детска градина и Приемен клас 

3-5 години 

 

ПЪРВИ КЛЮЧОВ ЕТАП 

Първи клас и Втори клас 

5-7 години 

 

ВТОРИ КЛЮЧОВ ЕТАП 

Трети клас до Шести клас 

7-11 години 

КАК СА ОРГАНИЗИРАНИ 

ЧАСОВЕТЕ? 

В Начално Училище Прайъри 

имаме осем групи за обучение. За 

всяка класна стая отговаря един от 

нашите квалифицирани учители и 

учебния процес е подкрепен от 

талантлив екип помощник 

учители. Ние също се гордеем с 

нашата работа, с която подкрепяме 

студенти от месните колежи и 

университети, които често 

завършват стажа си в нашите 

класни стаи.  

За да научите повече и да видите 

снимки от обучението в класните 

стаи на Начално Училище 

Прайъри, посетете нашия 

уебсайт: 

www.prioryprimary.co.uk 

 



Науки:   

Децата усвояват уменията за научна 
работа. Учебната програма има за 
цел да гарантира на всички ученици 
да развиват научни знания и 
разбиране, които са в основата на 
специфичните дисциплини 
биология, химия и физика. Децата 
ще натрупат знания за същността, 
процесите и методите на науките 
чрез различни видове научни 
изследвания, които им помагат да 
отговарят на научни въпроси за 
света около тях.   

 

Работа с компютър:    

Децата се научават да ползват 
голямо разнообразие технологии 
както като инструмент за 
изчисления, така и за подпомагане и 
развитие на ежедневното си 
обучение. Целта на учебната 
програма е всички ученици да 
бъдата отговорни, компетентни, 
уверени и креативни потребители 
на информация и комуникационни 
технологии.  

 

Религиозно обучение (RE): 

Религиозното обучение в Прайъри 
следва договорената от Бедфордшър 
учебна програма. Децата учат 
основните световни религии. Те 
учат за специалните книги, 
специалните времена и специалните 
хора от всяка религия. Учениците 
имат възможност да разсъждават и 
да говорят по уроците за религии и 
вярвания и да ползват това при 
дискутиране на някои от ‘Големите 
Въпроси‘. 

НАЦИОНАЛНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА  

В Ключови етапи 1 и 2 децата се обучават по Националната 
Учебна Програма. 

Английски: 

Децата се обучават на говорим език, четене, писане и 
развитие на речника. Английският език е както предмет сам 
по себе си, така и неразделна част от преподаването на 
всеки предмет. Разбирането на езика осигурява достъп на 
учениците до цялата учебна програма. Владеенето на 
английски език е съществена основа за постигане на успех 
по всички предмети.  

Децата, които все още не владеят добре английски език и 
които започват училище след навършване на 5 годишна 
възраст, ще получат помощтна програма. Това им помага да 
развият езиковите си умения по английски за 12-18 месеца.   

Фонетика: 

Като училище ние следваме държавна програма за букви и 
звуци. Децата се обучават по систематичен, но забавен и 
практически начин. В ежедневния урок по фонетика децата 
ще учат използвайки всичките си сетива, напр. като пеят, 
танцуват, изпълняват роли, ползват магнитни букви, правят 
фигури във въздуха, гледат картини, играят игри, ползват 
компютри, издават звуци, правят избори и колкото е 
възможно по други начини. Това е съществено защото всяко 
дете учи по различен начин. След това те се научават да 
прилагат новите фонеми (звуци) в тяхното четене и 
правопис.  

Математика:   

Ние преподаваме Математика използвайки подход за 
Майсторство, който включва детското разбиране за това те 
защо правят това което правят в раннит е концепции за 
да могат да го прилагат когато ученето стане по-
предизвикателно. Децата учат стойностите на числа и места, 
включително събиране, изваждане, умножение и деление, 
дроби, мярка, геометрия, включително свойства на форми и 
позиция, посока и статистика. Целта на учебната програма е 
да развие математическите умения и способностите на 
учениците да решават задачи с цифри.  



Дизайт и Технология (DT): 

Децата имат достъп до широк спектър творчески и практически дейности, преподавани чрез 
тематичната творческа учебна програма. Целта на учебната програма е да развие творчески, 
практически и технически опит, необходим за уверено изпълнение на ежедневните задачи и за 
участие във все по-технологичен свят. Учениците се обучават по хигиена на храната, готвене и 
хранене като част от тази учебна програма.  

Физическо Възпитание (PE):   

Всички деца вземат участие в часовете по физическо възпитание. Това се преподава както от класни 
ръководители, така и от учители специалисти. Всички наши ученици също се включват в кратък курс 
на уроци по плуване всяка година. Целта на учебната програма по физическо възпитание е да 
гарантира на всички ученици развитие на компетентност да превъзхождат в широк спектър от 
физически дейности, да бъдат физически активни за дълги периоди от време, да вземат участие в 
състезателни спортове и дейности и да водят здравословен и активен живот.  

Лично, Социално, Здравно и Икономическо Обучение (PSHE) и Гражданство:  

Децата се обучават на уменията, от които се нуждаят за да живеят уверен, здравословен и независим 
живот и да бъдат информирани, отговорни и активни граждани. В началното училище имаме 
училищен съвет, екосъвет и редица роли на посланици, които помагат на децата да се включат във 
вземането на решения.  

Съвременни езици:  

Много от нашите деца говорят повече от един език. Ние насърчаваме отношението ‘мога да го 
направя‘ към изучаване на нови езици и използваме много възможности за употреба на чужд език. 
Учениците от цялото училище учат немски думи и фрази, които се използват в класните стаи 
ежедневно и в част от уроците когато учениците преминат в по-горни класове.  

История и География:   

Тези предмети се преподават чрез тематична 
творческа учебна програма, предназначена да 
обогати знанията на децата и да ги вдъхнови да 
открият повече за своя свят - минало и настояще. 
Посещенията, екскурзиите и наблюдението от първа 
ръка се насърчават активно за развиване на умения 
и разбиране. 

Изкуство:  

Децата се обучават на чертане, рисуване, печатане, 
текстил и работа с глина. Учебната програма по 
изкуства се преподава чрез тематична творческа 
учебна програма и има за цел да гарантира че 
всички ученици създават творческа работа. Децата 
учат за работата на велики художници, занаятчии и 
дизайнери.  

Музика:  

Следваме новата Образцова учебна програма за 
музика, която се преподава като част от тематичната 
творческа учебна програма. С целите на учебната 
програма се гарантира че всички ученици могат да 
изпълняват, слушат, гледат и оценяват музика от 
различни исторически периоди, жанрове и стилове, 
включително и произведения на велики 
композитори. Учениците се научават да пеят и да 
използват гласа си за да създават и композират 
музика сами и с други.  



ЧЕТЕНЕ 

В Начално Училище Прайъри ние обичаме да четем! 

Това отваря вратата към бъдещо учене и е прозорец 

към въображението на другите. Децата се учат на 

емпатия и състрадание, както и на факти! Стремим се 

да помогнем на децата да станат уверени читатели, 

които могат да разбират и прилагат своите умения и да 

се наслаждават на четенето до края на живота си. Ние 

учим четене чрез мултисензорен подход, включително 

разказване на истории, прогнозиране, визуален речник и 

разбиране на буквени модели.  

Децата имат достъп до богат избор на материали за 

четене чрез индивидуално четене, четене с класа и 

достъп до библиотеката и ресурсите на класа.   

Четене с класа: Учителят споделя книга с целия клас, 

която може да е свързана с темата за обсъждане. Това 

има за цел да разшири опита на учениците и да 

представи книги и жанрове, които иначе те не биха 

избрали.  

Индивидуално четене: Децата се насърчават да избират 

и да сменят книгите си често, следвайки насоките на 

класния си ръководител и имат достъп до книги, 

групирани по система на цветни ленти, която е 

предназначена да мотивира и вдъхновява децата 

докато четат.   

Воденото четене е учебна сесия, провеждана в малки 

групи, където учителите развиват уменията на 

учениците за четене. Това помага на децата да четат 

независимо.  

БИБЛИОТЕКАТА И ЧЕТЕНЕ У ДОМА 

Всяко дете също седмично посещава нашата 

училищна библиотека и се насърчава да 

избира различни книги, които го интересуват.  

Освен това четенето е занимание, което 

доставя удоволствие и се насърчава у дома със 

семейството. Това е нещо, което ще ги 

вдъхнови да бъдат уверени и щастливи 

читатели в бъдеще. Проявете интерес за 

историите, характерите, или фактите, за които 

детето ви чете и му покажете, че и вие обичате 

да четете! 

 

Можете също да се регистрирате в 

библиотеката в Бедфорд и да наемате книги 

безплатно  

http://virtual-library.culturalservices.net/

webingres/bedfordshire/vlib/0.beds_libraries/

joining_library.htm 

Това е чудесна идея за ваканциите, особено 

през лятото, когато ние трябва да поискаме 

обратно всички книги, взети от училището или 

училищната библиотека, за да проверим дали 

имаме всичко необходимо за следващата 

учебна година.  

 



РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 
 
Детска градина: 
 

Децата могат да бъдат приети в детската градина 
през септември след третия им рожден ден. Ако 
желаете вашето дете да посещава детската 
градина, моля, свържете се с офиса на училището 
и попълнете формуляра за регистрация. Всички 
заявления за детски градини се обработват от 
училището и в съответствие с политиката за 
прием на училището. Ако има свободно място, 
училищният офис ще се свърже с вас, за да  
уточни кога детето ви може да да започне. 
 

Моля, обърнете внимание: Място в детската 
градина НЕ гарантира място в Приемния клас. 

 

Започване на училище – Приемен клас: 
 

Децата се приемат в Приемния клас през 
септември в годината на техния пети рожден ден. 
Ако желаете детето ви да започне Приемен клас, 
трябва да подадете заявление до Общински 
Съвет Бедфорд. Заявленията трябва да се 
подават от всички родители, дори ако детето ви 
вече посещава детска градина. Общинският 
Съвет Бедфорд обработва всички кандидатури и 
разпределя училищни места в съответствие с 
политиката за прием на училището. 

 

Прием  по време на учебната година: 
 

Ако трябва да кандидатствате за училище извън 
обичайното време (например сте нов в района), 
трябва да се свържете с Общински Съвет 
Бедфорд . Те ще ви помолят да попълните 
формуляр за кандидатстване по време на 
учебната година. Те ще обработят молбата ви и 
ще ви предложат място, ако има такова. Моля, 
имайте предвид, че кандидатите за училището 
може да са повече от свободните места и може да 
няма свободно място в момента на заявката. В 
този случай ще ви бъде предложено място във 
вашия втори или трети избор, или в следващото 
най-близко училище. 

ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ, НЕЗАВИСИМО 
ДАЛИ СА ОТ РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ НЕ, 
ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРЯТ, ЧЕ КАНДИДАТСТВАТ 
ОФИЦИАЛНО ЗА УЧИЛИЩНО МЯСТО С ПОДАВАНЕ 
НА МОЛБИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНА БЕДФОРД 
ИЛИ ОНЛАЙН НА: 

https://www.bedford.gov.uk/schools-education-and-
childcare/schools-and-collegescadem/school-
admissions/online-admissions/ 

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ 

УЧИЛИЩНИЯ ДЕН  

Часове на Детската градина - Септември 
до Февруари: 

Сутрин  08.30– 11.30  ИЛИ 

Следобед  12.15—15.15 

Часове на Детската градина - Февруари до 
Юли: 

Само сутрин  08.55 – 11.55 

Училищни часове: 

08.50    Вратите отварят 

Учебния ден започва в 08.55 

Трябва да се уверите, че детето ви е в 
училище точно преди този час. Освен че е от 
решаващо значение за ученето на децата, 
идването на училище навреме е 
изключително важно за благосъстоянието и 
социалното самочувствие на децата. Никое 
дете не обича да влиза по-късно в класната 
си стая. 

Часове за Обяд  

 Приемен клас  11.45 

 1-ви Клас  11.55 

 2-ри Клас до 6-ти Клас  12:00 

Учебния ден завършва в 15.15  

Трябва да сте тук навреме, за да вземете 
детето си. Децата стават притеснени и 
разстроени, ако родителите им не идват 
навреме. Ако имате спешен случай и смятате, 
че може да закъснеете, моля, обадете се в 
училището, за да ни уведомите.  

Учениците от 5-ти и 6-ти класове могат да 
получат разрешение да се прибират у дома 
сами.  



ПОСЕЩАЕМОСТ И ТОЧНОСТ 

 

По закон родителите и лицата грижещи се за децата трябва да 

се уверят, че детето им идва на училище всеки ден по време 

на срока.  Датите на сроковете на училището ще ви бъдат 

дадени и също са достъпни на нашия уебсайт. 

 

Връзката между посещаемостта и постиженията е много ясна; 

в Начално Училище Прайъри искаме всички наши ученици да 

постигнат най-доброто което могат, но ако пропускат училище 

или често пристигат късно, те не могат да достигнат 

потенциала си. 

 

Молим всички родители/полагащи грижи, да се уверят, че 

децата: 

- Посещават училище всеки ден  

- Пристигат навреме всеки ден 

- Пристигат с правилни приспособления и готови за учене 

- Посещават записани часове* (напр. лекари/зъболекари) само 

извън учебния ден 

* Знаем, че някои клиники за медицински грижи имат свободни 

часове само по време на училище – моля, донесете копие от 

писмото за прегледа на вашето дете, ако трябва да отиде по 

време на учебните часове. 

БОЛЕСТ 

Ако детето ви не е на училище, ваша отговорност е да се 

свържете с нас всяка сутрин, за всеки ден от отсъствието им. 

 

Можете да ни звъннете, да оставите съобщение по телефона, 

да изпратите писмена бележка, или да влезете и да ни кажете 

причината за отсъствието на вашето дете. Ако не се свържете 

с нас до 09:05 ч. г-жа Bull ще ви звънне, за да ви попита защо 

детето ви отсъства. 

 

Тя е длъжна да ви попита за симптомите на вашето дете и да 

ви даде подходящи съвети. Например, очакваме децата с 

настинка да продължат да посещават училище. 

 

УЧИЛИЩНИ ВАКАНЦИИ 

 

Има 190 задължителни учебни дни 
в годината. Има 175 дни (почивни 
дни и училищни ваканции) на 
разположение на семействата, за 
да бъдат заедно и да почиват. 
 
Почивки и отсъствия по време на 
срока не се разрешават освен 
поради много изключителни 
обстоятелства (например 
родители, които работят към 
военните силите/служби, където 
не може да се ползва отпуска по 
време на училищни ваканции). По 
закон вие нямате право да 
извеждате детето си от училище по 
време на срока. 
 
Всяка ваканция, взета без 
разрешение, може да доведе до 
издаване на известие за парична 
глоба от местните власти и може 
да има опасност да загубите 
мястото на вашето дете/деца в 
училище. 

Всяка молба за ваканция или 
отсъствие по време на срока 
трябва да бъде подадена с 
попълване на формуляр, 
предоставен от училището най-
малко четири седмици преди 
изискваната дата; такива молби 
трябва да бъдат направени преди 
резервация на всяка почивка. 
 

Може да ви помолим да се явите на 
среща, за да обсъдим това искане с 
директора или друг старши член 
на персонала и/или да представите 
подкрепящи доказателства за 
вашето искане. 

Г-жа Bull е нашият 

отговорен служител 

по посещаемост и 

прием. 

 

Тя е на рецепцията 

на училищния офис 

през повечето дни и 

също ще ви помогне 

с училищната 

униформа. 



 

 

СЪБИРАНИЯ В ПРАЙЪРИ 

Всеки ден има събиране. Част от събирането включва колективен 
акт на поклонение. Това е тихо време, което всички прекарваме 
заедно, където вярващите деца могат да се обърнат към своя 
бог, а децата без вяра отделят време за размисъл. Фокусираме 
се върху нашите училищни ценности, важни моменти в календара 
на годината или текущи проблеми, както и върху честването на 
нашата работа в училище. 
 

Имате право да оттеглите детето си от колективния акт на 
поклонение по време на тези събирания. Моля, заповядайте да 
говорите с директора, ако обмисляте да го направите. 

 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

В Начално Училище Прайъри ние сме твърдо решени да 
отговаряме на образователните нужди на всички наши ученици. 
Всички учители планират и определят работа, съобразена с 
нуждите на идивидуалния ученик. Когато децата имат 
специфични затруднения, ние можем да се обърнем към 
съветите на редица специалисти, включително служители от 
Службата за подпомагане на обучението, Образователния 
психолог и логопед и Обществената педиатрична служба. Тези 
специалисти работят в тясно сътрудничество с нашия 
Координатор по специални образователни потребности и с 
класните ръководители, изготвяне на индивидуални 
образователни планове и даване на съвети за ползването на 
подходи и материали. 
Стремим се по всяко време да държим родителите добре 
информирани и да ги насърчаваме да помагат на детето си, 
където е подходящо.  

  

РОДИТЕЛИ В ПРАЙЪРИ 

Вярваме, че работата в тясно 
партньорство с родителите е начинът 
по който се дава възможно най-доброто 
образование на децата.  Родителите 
играят жизненоважна роля в 
училищния живот и ние винаги сме 
доволни от тяхното участие. Копие от 
Споразумението за Дом/Училище, 
което ви молим да подпишете, можете 
да намерите в края на проспекта. 
 

Имаме и двама родители Гувернатори, 
които да представляват родителите и 
да подкрепят работата на училището в 
Управителния съвет. Ако искате да 
получите повече информация за това, 
моля, попитайте в офиса на училището. 
 

Има Детски център наблизо, 
разположен на Slade Walk, Bedford 
MK41 7SA (Тел: 01234 268459). Ако имате 
дете на възраст под пет години, моля, 
посетете Детския център, който може 
да ви предложи или насочи към набор 
от услуги, които включват: 

 Насоки за родителите относно 
грижите за децата и подкрепа за деца в 
ранна възраст 

 Информация и съвети за родители 

ПАРКИРАНЕ  
 
Едно от основните затруднения 
в Прайъри е липсата на място 
за паркиране. Родителите не 
трябва да ползват училищния 
паркинг, а платения паркинг 
срещу училището. Можете да 
паркирате там, за да оставите и 
да вземете децата си и няма да 
бъдете таксувани за 5 минути, 
което ще ви отнеме. 

Г-ца Wilde е нашият старши отговорник по 

осигуряване на равен достъп и SENDCo 

ГЛАСЪТ НА УЧЕНИКА 

За да подкрепим нашата визия за всяко отделно дете да 
постига своя личен потенциал, имаме много начини, по 
които учениците могат да бъдат чути и да повлияят на 
вземане на решения относно тяхното учене и тяхното 
бъдеще. 
Училището има отдавна установен Училищен съвет и 
Екосъвет, където избрани представители от класовете на 
вкички годишни групи се срещат редовно, за да обсъждат 
въпроси, които са важни за тях и за по-широката училищна 
общност и да предприемат действия, когато е възможно. В 
допълнение към това, от септември 2021 г. училището има 
редица ръководни роли, особено за учениците в Ключов 
етап 2: 

 Посланици на Учене 

 Посланици на Полезност и Любезност  

 Посланици на Спорта  

 Отговорници за детската площадка  

 Е-Кадети  



Здрави училища: 

Освен че сме загрижени за физическото здраве на нашите ученици, ние вярваме, че щастливата, 
здравословна среда насърчава по-добри резултати и за ученето на децата. Нашият ангажимент към 
здравословно училище включва: 

 Здравословно хранене, осигурено от нашата кетъринг компания, Relish, или от родители в кутии 
за обяд 

 Насърчаване на здравословни закуски и обучение за приготвяне на здравословни ястия 

 Много възможности за физическа активност по време и след учебните часове 

 Насърчаване и разговори за психичното здраве и благополучие 

 Позитивно поведение и строго обучение за борба с тормоза 

 

Лекарства: 

Можем да даваме лекарства само в съответствие с училищната политика, за която може да прочетете 
на уебсайта на училището. За краткосрочни медицински нужди вие или лице, номинирано от вас, 
можете да влезете в училището, за да дадете лекарства през деня. Ако детето ви има хронично или 
продължително заболяване, което изисква чести лекарства, моля, елате и обсъдете това с директора, 
за да можем да вземем мерки за преодоляване на всякакви трудности. Важно е да сме информирани за 
всякакви хронични или продължителни здравословни заболявания, напр. астма, епилепсия, диабет, 
алергии и др. 

  

Процедура за оплаквания:  

Обикновено не възникват оплаквания при добра и редовна комуникация между дома и училището, 
както и запитвания или трудности, които се разрешават ефективно, преди да се превърнат в 
проблеми, не довеждат до оплаквания. Имайки това предвид, молим всички родители да обсъдят с 
класния ръководител на детето си всички притеснения, които имат възможно най-бързо. Ако 
проблемът не може да бъде разрешен от класния ръководител, той може да ви посъветва да говорите 
с директора. Процедурата на училището за оплаквания може да се види на нашия уебсайт  https://
www.prioryprimary.co.uk/wp-content/uploads/2020/10/Complaints-Procedure-2020.pdf 

ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И 
ОПАЗВАНЕ 
 
Като училище ние имаме законово 
задължение да подпомагаме отделите 
за социални грижи, действащи от 
името на деца в нужда или 
разследващи твърдения за 
малтретиране на деца. В допълнение, 
ние имаме пасторска отговорност към 
нашите деца и вярваме, че нашите 
деца имат основно право да бъдат 
защитени от нараняване. Нашата 
политика за опазване отразява както 
нашите законови, така и пасторални 
отговорности да се отнасяме към тях 
като грижовни родители. 
 

Отговорните лица за опазване са: 

Г-жа Fraser (Директор) 

Г-жа Wakeling (Заместник Директор) 



УЧИЛИЩНА УНИФОРМА  

В Начално Училище Прайъри вярваме, че нашата 
униформа е умна и практична. Вярваме, че нашата 
униформа ще помогне за насърчаване на 
положителните възгледи у децата към ученето и 
нашата училищна идентичност. Искаме да 
насърчим всички деца от Приемния клас до 6-ти 
клас да носят нашата училищна униформа или 
цветовете на училището. 

 

МОЛЯ, НАИМЕНУВАЙТЕ ВСЯКАКВО ОБЛЕКЛО/
АРТИКУЛИ 

Не можем да върнем изгубени неща на 
собственика им, ако дрехите и другите артикули не 
са наименувани. 

Зимна униформа 

Сива или черна пола/сукман/панталон 

Синя тениска с яка  

Училищен суитчър – син (в наличност в офиса на 
училището) 

Тъмни обувки 

Бели, черни или сиви чорапи/чорапогащи 

 

Лятна униформа 

Опции като по-горе, плюс: 

Синя карирана рокля  

Сиви или черни шорти  

Слънчева шапка за носене по време на занимания  
навън 

 

Комплект по физическо възпитание (PE) 

Тъмносини/черни шорти или долнище за джогинг 
(без клинове) 

Синя тениска за физическо (PE) 

Маратонки за открито 

Равни меки обувки или маратонки за открито 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: От съображения за хигиена и 
безопасност децата трябва да имат дрехи за смяна 
за PЕ, както и правилните обувки. 
 

Те могат да бъдат оставени в училището в 
наименувана PE торба и ще се носят периодично в 
къщи за изпиране, по нареждане на класния 
ръководител.  

КАКВО ДРУГО ДА СЕ НОСИ В УЧИЛИЩЕ? 

 

Чанта за книги: Всяко дете трябва да има 

чанта за книги, в която да носи книгата за 

четене у дома и всяка друга домашна работа. 

Вашето дете трябва да носи тази чанта за книги 

в училище всеки ден. Можете да закупите 

чанти за книги от офиса на училището или да 

ползвате свои собствени. 

 

Очила: Ако детето ви носи очила, трябва да се 

уверите, че то или тя носи очилата си всеки 

ден. 

 

Моля, уверете се, че детето ви не носи нищо 
друго на училище. Никое дете не трябва да 
носи играчка, сладкиши, газирани напитки, 
топла храна, топли напитки или пари в 
училище. 

 

 



Последно актуализиран през 

юли 2021 г. 

J Fraser 


