ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”
гр.Пловдив, ул. „Коматевско шосе”№137, тел. 032 69-66-68
e-mail:zs@ouzahari.eu

З А П О В Е Д
№ РД-10-286/ 15.03.2021 год.
На основание на 259, ал.1, чл. 142, ал.1, ал.2 и чл.143, ал.1, 256, ал.1, т.2 от ЗПУО и
чл.41, ал.1, т.1 и т.2 и във връзка с чл.44, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за
организиране на дейностите в училищното образование, изм. и доп., бр.77 ДВ от 26.09.2017г;
чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба №15/22.07.2019 год. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, протокол № 5/ 12.03.2021 г.
на с вх.№ 585/12.03.2021 на Обществения съвет към училището, съгл. решение №2 на
протокол №5/27.01.2021 г. на педагогическия съвет, съгл.чл.8, ал.2 от Наредба за приемане
на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, приета с
рещение на Общински съвет – Пловдив
УТВЪРЖДАВАМ:
УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
НА ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“, ГР. ПЛОВДИВ
1.Първи клас:
КЛАС Брой паралелки Брой ученици в
Брой ученици в една Общ брой ученици
паралелка по чл. 53, паралелка, съгл.
от тях
със СОП
приложение № 7
чл.61, ал.4, т.1
първи 2
22
24
48
6
- брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири) за всяка от паралелките, съгл.
чл.61, ал.4 от Наредба за финансирането на институциите в СПУО, приета с
ПМС№219/05.10.2017г.
- целодневна организация на учебния ден за всички ученици (в този случай в срок до
30.06.2021.г родителите подават заявление до директора/ или чрез електронната систена за
прием първи клас, ако желаят детето да посещава целодневна организация на учебния ден).
2. Пети клас:
КЛАС Брой паралелки

Брой ученици в
Брой ученици в една Общ брой ученици
паралелка по чл. 53, паралелка, съгл.
приложение № 7
чл.61, ал.4, т.3
пети
1
26
29
26/29
- брой места в паралелките – 26/29 за всяка от паралелките, съгл. чл.61, ал.4 от
Наредба за финансирането на институциите в СПУО
3.Останалият брой паралелки остава по следния начин, като се допълват незаетите
места в тях до 22/25 за начален етап и 26/29 за прогимназиален етап
КЛАС

Брой
паралелки

втори
трети
четвърти
шести
седми

2
1
1
2
2

Брой ученици по
класове към
момента
23/24=47
29 и 1 СФО
23
16/16=32
18/19/=37

Общ брой към
момента

Брой свободни места към
момента

47
30
23
32
37

1
0
2
20
15

4. Групи с целодневна организация на учебния ден:
- Първи клас – 2 (две) групи;
- Втори клас – 2 (две) групи;
- Трети клас –
1 (една) група;
- Четвърти клас - 1 (една) група .
Класовете, за които се предвижда ГЦОУД са I-IV клас, при желание - подадени заявления и
V клас, съгласно чл.18, ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организиране на дейностите в
училищното образование.
5.Свободните места са обявени в сайта и в РУО и в сайта на училището, съгласно чл. 104 ал.1
и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование.
6.Със заповед №РД-10-276 /05.03.2021 г. е определена комисия за прием първи клас и всички
дейности по приема. Комисията следи сроковете по Наредбата и предстоящия график на
дейностите.
План-приемът е определен въз основа на анализ на броя на учениците в населеното
място, училищната мрежа, физическата среда и финансирането на институцията.
При необходимост план-приемът може да бъде променен по реда на неговото
утвърждаване.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Иванова – ЗДУД.
Заповедта да бъде качена в сайта на училището в срок до 29.03.2021 г. от Мая
Семерджиева.
До 10.04.2021 г. с план-приема се информира началника на РУО-Пловдив и Община
Пловдив.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица
за сведение и изпълнение.

ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА
Директор ОУ „Захари Стоянов”, Пловдив
Запознати със заповедта:
Виолета ИвановаМая Семерджиева -

