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ЗАПОВЕД Ns40б
Дражево, 07.03.2018 година
На основание чл. 259, ал. 1, чл. 142, ал.2 и чл.143, ал .1 от Закона за предучилищното и
училищно образование , чл.19, ал.2, т.5 от Наредба Ns 12 от 12 от 1 септември 2016 г. за статута
и професионалното развитие на учителите , директорите и другите педагогически специалисти ,
във връзка с чл . 41, ал. и чл.44, ал .1 от Наредба Ns 10 от 1 септември 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование и постьпило становище на Училищен обществен съвет
от 02.03.2018 година
УТВЪРЖДАВАМ
Училищен план-прием за учебната 2018-2019 година, както следва :
1. Брой паралелки в I и V клас и брой на местата в тях :
Клас

I
V

Брой паралелки

Минимален

Максимален

1
1

6 ой ученици
16
18

б ой ченици
22
26

Броят на учениците в паралелката може да бъде завишен, но не с повече от 1 0% от общия
брой на учениците за всяка паралелка.
2. Промяна в броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях към
07.03.2018 година:
Клас

Брой паралелки

II
III

1
1

IV
VI

1
1

VII

1

Брой места в

От тях

па алелка
22
22
22
26
26

свободни
9
10
3
10
14

3. Целодневна организация на учебния ден се предвижда по етапи и класове :
Класове

Етап на основна об азователна степен

Начален етап
П огимназиален етап

I, II, III и IV
V, VI и VII

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти в училището
и се публикува на сайта на училището .
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично .

МАРИНА НИКОЛ
Директор на ОУ "Св.(

Заповеди на директора за учебната 2017-2018 година
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