ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕЛО РЪЖЕНА,
ОБЩ. КАЗАНЛЪК, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № 1065-325 / 25.03.2022г.

На основание чл.44а, ал.2 и 3 от Наредба 10/01.09.2016г. за организация на
дейностите в училищното образование, Протокол № 5/10.03.2022г. на Педагогическия
съвет, Протокол № 5/10.03.2022г. на Обществения съвет и положителни становища от
РУО – Стара Загора и ПРБ – Община Казанлък

УТВЪРЖДАВАМ:
УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
1. ПЪРВИ КЛАС
 БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ – 1 паралелка
 БРОЙ УЧЕНИЦИ – 22 ученици
 РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ – не се прилагат критерии за подбор на желаещите да
постъпят в първи клас, тъй като училището е единственото на територията на
населеното място и броят на бъдещите първокласници не е по-голям от броят,
който училището може да приеме.
 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :









Заявление за записване в първи клас;
Удостоверение за завършена подготвителна група;
Акт за раждане;
Заявление за избор на избираем учебен предмет за разширена подготовка
;
Заявление за включване в група за целодневна организация на учебния
ден;
В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите
декларират обстоятелството;
Декларация за съгласие за обработване на лични данни;
Декларация за съгласие за видеонаблюдение и видеозаснемане;

2. ПЕТИ КЛАС
 БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ - 1 паралелка
 БРОЙ УЧЕНИЦИ – 26 ученици

 РЕД НА ПРИЕМАНЕ- В училището не се прилагат критерии, тъй като броят на
бъдещите петокласници не е по-голям от броят, който училището може да
приеме









НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление за записване в пети клас;
Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
Акт за раждане;
Заявление за избор на избираем учебен предмет за разширена подготовка;
Заявление за включване в група за целодневна организация на учебния ден;
Декларация за съгласие за обработване на лични данни;
Декларация за съгласие за видеонаблюдение и видеозаснемане;

3. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
От 31.05.2022г. до 20.06.2022г. се подават заявления /набор документи/.
4. КОМИСИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАНПРИЕМ:
1. Величка Момчева – ст.учител в начален етап – председател;
2. Йоанна Димитрова – учител ООП в прогимназиален етап – член;
3. Красимира Стефанова – ЗАС – член.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички горепосочените лица срещу
подпис за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Радка Тотева – заместник-директор,
учебно-творческа дейност.
Директор:………..
Албена Кръстева
Запознати:
Радка Тотева –
Величка Момчева –
Йоанна Димитрова –
Красимира Стефанова -

