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З   А  П  О  В  Е  Д    РД № 10-282-859 / 24.03.2020 г. 
 

На основание чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

чл. 44 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и 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 

и становище на обществения съвет и Наредба за приемане на ученици в първи клас на 

общинските училища на територията на град Пловдив, приета с Решение №29, взето с 

Протокол № 4 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – Пловдив, 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година, както следва: 

1. I клас : 

 5 паралелки, целодневен режим на обучение – по 24 ученици във всяка паралелка; 

2. V клас : 

 7 паралелки, с разширена подготовка по английски език, математика, български 

език и литература и история и география – по 26 ученици във всяка паралелка. 

3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

 първи клас 

 втори клас 

 трети клас 

 четвърти клас 

4. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой 

ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в 

паралелките да се подават до 14.09.2020 г..  

5. Дейностите по приема на учениците в първи и пети клас се осъществява от комисии по 

изпълнение на училищния план-прием, назначени с мои заповеди РД № 10-280-857 

/24.03.2020 г. и Заповед № №10–281-858 / 24.03.2020 г. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ЗДУД – Гергана Янева и Васил Начев. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателите на комисиите  по изпълнение 

на училищния план-прием и да бъде публикувана на електронната страница на училището. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 

Директор: /П/ 

 

Анета Вълева  


