
Българско средно общоообразователно училище 

„Д-р Петър Берон"- Прага 

 
 

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ! 

В помощ на родителите, чиито деца са настанени в общежитие 

Уважаеми родители, 

Ако Вашето дете е настанено в общежитието на БСОУ „Д-р Петър Берон” и е за първа година в 

нашето училище, вероятно то за първи път в живота си ще живее отделено от вас и за първи път ще 

дели стая с връстници, които не са негови братя и сестри. Може би и то, и Вие се чувствате 

притеснени от този факт. Ето няколко съвета, които да ви помогнат да организирате по-добре 

престоя му, така че да се чувствате спокойни и да подпомогнете адаптацията му в новото училище и 

новата страна. 

1. За детето Ви се грижи екип от висококвалифицирани преподаватели, възпитатели и помощен 

персонал. Запишете имената и телефоните им, за да имате връзка с тях. 

2. Подгответе детето за новото, което му предстои: ще бъде отделно от вас, но ще поддържате 

контакт; ще има съквартиранти, но това е подобно на общата стая с братя и сестри; ще живее 

с хора, които все още не познава, но те също като него живеят отделно от родителите си. А 

новият дневен режим със сигурност ще му помогне да учи бързо уроците си, да е по-

самостоятелен, отговорен и активен. 

3. Осигурете необходимите вещи и продукти за пребиваване в училище и общежитие и 

пригответе заедно багажа, докато започне да се справя сам/а. Не забравяйте за: 

- Дрехи: няколко подходящи за комбинация комплекта за училище, съобразени с времето 

(тениски, пуловер/жилетка/суичър, дънки/панталон/поли, чорапи и бельо 5-6 чифта, 

спортния екип по физическо възпитание); яке/шал/ръкавици, удобно домашно облекло 

за пребиваване в общежитието; пижама, торба за мръсните дрехи. 

- Обувки: маратонки, удобни обувки за училище, домашни пантофи/чехли, джапанки, 

ботуши през зимата. 

- Лични вещи: четка и паста за зъби, шампоан, гребен, сапун и сапунерка, дезодорант, 

хавлии за ръце, лице и тяло. 

- Спално бельо: долен и горен чаршаф, калъфка. Общежитието разполага със спално 

бельо, но от хигиенна гледна точка е по-добре детето ви да спи в собствени чаршафи с 

любим мотив, така ще се чувства като у дома си. Ако разполагате с малко време и 

неголяма сума, правилникът позволява да подобрите (ремонтирате) стаята на детето си. 

Кой не би се радвал да живее в новобоядисана стая с пъстри завеси и покривки за леглата 

при положение, че в магазините втора употреба може да намерите евтин, но хубав 

домашен текстил? А старите мебели модат да станат като нови с помощта на 

самозалепващо фолио или малко боя. 

- Любими вещи: талисман, мека играчка, дневниче, МР3, таблет, компютър, 

телефон(+зарядно), игри, книги, списания според интересите. 

- Учебници и помагала за училище, христоматии, уреди, инструменти, материали за 

изобразително изкуство и домашен бит, тетрадки, химикали и моливи. 



- Джобни пари: обсъдете заедно каква сума ще бъде необходима седмично, като 

включите транспортните и разходите за храна и напитки. Изисквайте кратък отчет на 

парите, за да планирате заедно по-добре бюджета. 

4. В началото на учебната година обсъдете как ще пътува детето до и от Прага. С какви 

транспортни средства ще се движи, кога и откъде да хване влак/автобус, кога ще пристигне. 

Ако пътува заедно с други деца, запишете си техните и на родителите им телефони. При по-

късно пристигане в неделя уведомете възпитателя. 

5. Храна и хранене: на разположение е   кухня, в която има маси, столове, хладилник, 

електрическа печка с котлони и фурна, микровълнова фурна, тостер, кана за гореща вода. 

Обсъдете с детето си какво може само да си приготви с тези уреди и заедно изпробвайте 

любими рецепти: топли сандвичи с колбас/шунка и кашкавал, замразена пица, полуготови 

китайски спагети, супи на прах, чаша бульон, топла напитка. Говорете за здравословното 

хранене – плодовете и зеленчуците са на разположение почти през всички сезони и заедно с 

млечните продукти (прясно/кисело мляко, сирене, кашкавал) трябва да присъстват в менюто, 

ако искате детето ви да расте здраво. Оставени сами, децата често прекаляват и с 

подсладените газирани и енергийни напитки, и със сухи и силно солени чипсове, крекери, 

снакс и други нездравословни пакетирани храни. Ако в неделя изпращате на детето буркани 

с готвена храна, напомнете при пристигане да ги постави в хладилника и да ги употреби 

преди да са се развалили. Не забравайте и за индивидуални прибори (1-2 вилици, лъжици, 

нож, чаши за вода и чай, купички, чинии) Ако заедно изберете весел и шарен комплект, ще 

доставите радост на детето си и то ще се храни с удоволствие. Малка покривка или подложка 

за сервиране ще направят обстановката на масата по-приятна и цивилизована, децата трябва 

да се научат да се хранят културно и може да създадете условия за това. В столовата децата 

се редуват да дежурят, но всеки почиства след себе си – научете детето си как да мие чаши и 

чинии, защото не разполагаме с миялна машина и то ще трябва да прави това само. Друг 

вариант е да изберете картонени или пластмасови чаши и чинии за еднократна употреба. 

Обърнете внимание и на факта, че трябва да запомни къде в хладилника е сложил храната си 

и да проверява годността и. Чужда храна не се пипа! 

6. Лекарствени средства: в сезона на грипа и настинките е добре да закупите и приготвите в 

торбичка подходящи лекарства – аспирин, амидофен, парацетамол, ибупрофен, нурофен, 

тайлол хот, стрепсилс, сироп за повишаване на имунитета и други. Ако детето страда от 

хронично заболяване, уведомете  писмено възпитателя за вида, дозата и приема на 

лекарства. Не забравяйте лепенки за малки рани, памук, превръзки. 

7. В правилника за вътрешния ред на общежитието ще намерите дневния режим, правата и 

задълженията на живеещите в общежитието. Обсъдете ги заедно с детето си. Обърнете му 

внимание, че абсолютно забранени са цигари, алкохол, наркотици, кражби и тормоз над 

другите ученици. За подобни провинения следва строго наказание, включително 

изключване от общежитието, което означава, че за да посещава училище, ще трябва да 

наемете квартира в Прага или да да се върне в България. Това, че пребивава в една стая с 

други хора означава и да зачита личното им пространство, да спазва хигиенните норми 

(всекидневно измиване на лице, ръце, зъби, крака, интимните части) и да не пречи на 

останалите. При неразположение, съмнения за нередност, кражба, тормоз или нещо друго 

да потърси веднага възпитател, класния или учител. Саморазправа не се допуска! 

Разговаряйте редовно с добронамерен тон, защото не всички деца споделят и не бързайте с 

изводите, защото не сте чули и другата страна. Ако имате притеснения, обърнете се към нас и 

ще потърсим изход от проблема. 

8. Заедно, вие и ние, нека работим за развитието и успеха на най-ценното –ДЕЦАТА НИ! 


