Политика за прием
Нашият главен стремеж е в International School Uwekind да
приемаме ученици, които са водени от желание да развият
своя индивидуален потенциал, да бъдат изследователи и да
израснат като самостоятелно мислещи личности, готови да
посрещнат предизвикателствата на променящия се глобален
свят. International School Uwekind създава и подкрепя
интернационална културна среда, затова ние приемаме
ученици без значение на тяхната националност или
религиозна принадлежност.
Училището има установена процедура на прием, описана
подробно в уебсайта, така че информацията за прием е
достъпна за всеки, който проявява интерес. Всички документи,
стъпки и етапи на кандидатстване са публикувани, както и
таксите за прием и обучение.
Главна цел на приема в нашето училище е още при
кандидатстването да информираме обстойно учениците и
техните семейства за мисията на училището и неговата
философия. Когато кандидатстват при нас, учениците и
техните родители трябва да са добре запознати с нашата
образователна концепция, традиции и правила.
Важна част от процедурата на прием е срещата на
ученика и неговото семейство с ръководството на училището.
Запознаването с училищната атмосфера и правила, с
преподавателите, представянето на бъдещия клас също са
важен етап от приема. Този етап на прием цели да доведе до
добре обмислено решение за избор на училище и от двете
страни – училище и семейство.
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При заявено желание за кандидатстване училището
организира процедура по диагностициране на личното
отношение към ученето, на различните способности, както и
на предишни знания. За нас е водещо да установим желание
за активно учене, мотивация и любознателност от страна на
ученика и готовност за разбиране и подкрепа на неговото
развитие от страна на семейството, защото това са
гаранциите за успешна бъдеща работа.
Училището приема и деца със специални обучителни
портебности, тъй като по традиция провежда политика за
интегрирано обучение.
От 2011 година в International School Uwekind е учреден и
фонд за прием на стипендианти с постижения в различни
области.
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