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З А П О В Е Д 

 

№ 22 /10.03.2020г. 

 

   Относно: Организация на училищния план-прием на ОУ?Св.  Св. Кирил 

и Методий“, с.Бежаново, общ.Луковит, обл.Ловеч за учебната 2020/2021 

година и дейността по записване на учениците в І и V клас и децата в 

подготвителната група 

 

    На основание чл.8 от ЗПУО, Глава 4, Раздел 1 от Наредба №10 от 

01.09.2016г. за оррганизацияята на дейностите в училищното образование, 

Решение на ПС, Протокол № 11/ 04.03.2020г. и Становище на ОС при 

ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“, с.Бежаново 

УТВЪРЖДАВАМ: 

За учебната 2020/2021 година план-прием както следва: 

1. Брой ПГ – 1 

2. Брой деца - 15 

3. Брой паралелки в І клас – 1 

4. Брой места в І клас – 20 

5. Брой паралелки в V клас – 1 

6. Брой ученици - 25 

 

За учебната 2020/2021 година не се променя броя на паралелките 

1.Брой паралелки във ІІ клас – 1, 19 ученици  3 свободни места 

2.Брой паралелки във ІІІ клас – 1, 19 ученици  3 свободни места 

3.Брой паралелки във ІV клас – 1, 23 ученици  няма свободни места 

4.Брой паралелки във V клас – 1, 25 ученици  1 свободно място 

5.Брой паралелки във VІ клас – 1, 23 ученици  3 свободни места 

6.Брой паралелки във VІІ клас – 1, 30 ученици  няма свободни места 

 

Класове, за които се провежда целодневна организация на учебния ден: 

І клас – 1 група за целодневна организация 

ІІ клас – 1 група за целодневна организация 

ІІІ клас – 1 група за целодневна организация 

ІV клас – 1 група за целодневна организация 

V-VІІ клас – 1 група за целодневна организация 

Назначавам комисия по организацията на училищния план-прием и 

записване на учениците в І и V клас и децата в ПГ в състав както следва: 
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Председател: Весела Златева – главен учител 

И членове: 1.Виктория Цолачева – старши учител ПГ 

                   2.Волета Георигева – старши учител 

                   3.Цецка Нейкова – старши учител 

                   4.Нели Василева – учител 

І. Критерии за прием в І клас за учебната 2020/2021 година 

1. Деца живеещи на територията на селото и отговарящи на условията за 

прием в ПГ, І и V клас. 

ІІ. График на дейностите по приема та учениците І и V клас и децата в ПГ 

1.за ПГ 

В срок от 01.06.2020г. до 31.08.2020г.подаване на следните документи за 

записване: 

-Заявление от родителза записване в ПГ 

-Акт за раждане 

От 01.09.2020г. до 10.09.2020г. записване на деца в ПГ 

 

2.За І клас 

-от 01.06.2020г. до 10.06.2020г. подаване на заявление от родител за 

записване в І клас за учебната 2020/2021 година 

-от 11.06.2020г. до 17.06.2020г. записване на учениците с представяне на 

следните документи 

-копие от акт за раждане /оригиналът се представя само за справка/ 

-удостоверение за училищна готовност 

-декларация за ЦДО за обучение 

След посочените дати по изключение могат да бъдат приемани деца в ПГ и 

ученици в І клас 

 

3. За V клас 

Записването на ученици в V клас става служебно за всички ученици 

завршили ІV клас на училището през 2019/2020г. 

 

Когато броят на учениците надвишава норматива за броя на учениците в 

паралелка да бъде поискано разрешение от РУО за това. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

     Контрол по изпълнение на заповедта ще осществявам лично. 

 

 

 

 Директор:..................... 

 /В. Манолов / 

 

 


