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З А П О В Е Д 

 

 № РД-07-719/30.03.2020 г. 

 

 На основание чл. 259(1), т. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование; 

 Чл. 44 и във връзка с Чл. 41, 42, 43, 43а от Наредба №10/2016г за Организация на дейностите 

в училищното образование; Решение на ПС № 4/ от 10.12.2019 г. и Решение на Обществен 

съвет при ІСУ“Св.св. Кирил и Методий“, гр.Смолян № 1 от 27.ІІ.2020 г. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

 

 І. УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА във връзка 

с НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование и възможностите на училището да осигури физическа среда. 

1. ПРИЕМ В І КЛАС- Три паралелки  с максимален брой ученици 22/двадесет и две/. 

- Іа -22 ученици 

- Іб -22 ученици 

- Ів -22 ученици 

2.  ПРИЕМ В V КЛАС: Броя на паралелкете и броя на учениците в тях, както следва 

1. Vа клас-26 ученици; 

2. Vб клас- 26 ученици; 

3. Vв клас- 26 ученици. 

Над утвърдения прием училището може да приема ученици след съгласуване с РУО-Смолян 

в предвидените в Наредба №10/2016г. случаи. 

3.Броя на паралелките в останалите класове, брой ученици към момента и брой 

свободни места: 

Паралелки Максимален брой 

ученици 

Брой ученици в 

момента 

Брой свободни 

места 

Начален етап    

І-те класове са 

определени по т.І-1 от 
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настоящата заповед 

ІІа 22 18 4 

ІІб 22 20 2 

ІІв 22 18 4 

ІІІа 22 22 - 

ІІІб 22 19 3 

ІVа 22 20 2 

ІVб 22 24 - 

ІVв 22 23 - 

Прогимназиален етап    

V-те класове са 

определени по т.І-2 от 

настоящата заповед 

   

VІа 26 24 2 

VІб 26 22 4 

VІв 26 22 4 

VІІа 26 24 2 

VІІб 26 26 - 

Първи гимназиален 

етап 

   

VІІІ    

ІХ 26 26 - 

Х 26 26 - 

Втори гимназиален 

етап 

   

ХІ 26 20 6 

ХІІ 26 28 - 

 

4. Класовете за коите се предвижда целодневна организация: 

Брой полуинтернатни групи – ПИГ 

І клас  - 3 групи 

ІІ клас  - 3 групи 
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ІІІ клас - 2 групи 

ІV клас - 3 групи 

V клас  - 3 групи 

VІ и VІІ  клас- 2 сборни групи 

 

ОБЩО: 16 групи  

Справка от Наредба №10/2016г.За организация на дейностите в училищното 

Над утвърдения училищен план-прием може да се приеме ученик в I клас, ако: 

Ал.1. постоянният или настоящият адрес на детето е променен след 

изтичане на срока за подаване на заявление за участие в приема по 

 от друго населено място в прилежащия район на училището; 

2. условията на физическата среда на училището позволяват това; 

3. при приема по чл. 43 са били приети всички заявили желание за 

участие деца от групите по чл. 43, ал. 3, т. 1 - 3 включително. 

Общините изготвят списък на децата с включен постоянен/настоящ 

адрес, които следва да постъпят в групи за предучилищна подготовка 

и в I клас, и го изпращат в срок до 31 януари в училищата и детските 

градини на територията им. За населените места с повече от едно 

училище децата в списъка се разпределят по прилежащи райони за 

обхват. 

- В срок до 15 септември училището изпраща в съответната 

община сведение за децата, записани в предучилищна група и в I клас 

към момента. 

-В срок до 30 септември общините осъществяват дейности по 

установяване на причините за непостъпване в I клас на ученици от 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическия персонал и учениците 

и се качи в сайта на училището за сведение и изпълнение. 

 

 

РОСИЦА ШЕХОВА 

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян 


