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ЗАПОВЕД 

№ 739 

Елхово, 18.03.2020 г. 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, на основание чл.31, ал.1, т.8 от Наредба 

№15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, на основание чл.44, ал.1 от 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и при спазване разпоредбите на Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

Становище на Обществения съвет (Протокол № 5/12.03.2020 г. на Обществения 

съвет) 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 Училищен план-прием в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Елхово за 

учебната 2020/2021 година, както следва: 

 

1. Броя на паралелките в I клас. 

       I клас – 2 паралелки 

2. Брой места в паралелките в I клас. 

2.1.Първи клас  

Брой паралелки:две 

Брой места: 44 

I“а“ клас – 22 ученика 

I“б“ клас – 22 ученика 

3. Брой паралелки в останалите класове и свободни места в тях: 

3.1.Втори клас  

Брой паралелки: две 

Брой свободни места: 9 

3.2.Трети клас  

Брой паралелки: две 

Брой свободни места: 3 

3.3.Четвърти клас  

Брой паралелки: две 

Брой свободни места: 0 

3.4.Пети клас  

Брой паралелки: две 

Брой свободни места: 4 

3.5.Шести клас  

Брой паралелки: две 

Брой свободни места: 16 

3.6.Седми клас  

Брой паралелки: две 

Брой свободни места: 7 
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4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

Първи „а“ клас     Пети „а“ клас   

Първи „б“ клас     Пети „б“ клас  

Втори „а“ клас     Шести „а“ клас 

Втори „б“ клас     Шести „б“ клас 

 Трети „а“ клас     Седми „а“ клас  

 Трети „б“ клас     Седми „б“ клас  

 Четвърти „а“ клас  

Четвърти „б“ клас  

 

Училищния план-прием да се публикува на интернет страницата на 

училището от Диана Камбурова-старши учител, начален етап на основното 

образование (І-ІV клас). 

 

 Контролът по изпълнение на настоящата заповед се възлага на Пенко 

Ханджиев – заместник-директор, учебна дейност и на Пенка Костова – заместник 

– директор, учебна дейност. 

 

         Техническия изпълнител да запознае с настоящата заповед педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-

гр.Елхово срещу подпис за сведение и изпълнение 

 

 
 

СНЕЖИНА ДОБРЕВА..................... 

Директор на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 

гр. Елхово 
 


