СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“
5802 Плевен, ж.к. „Сторгозия“; канцелария: 064/678611; е-mail: st.zaimov@zaimov-pl.com

ЗАПОВЕД
№ РД 16 - 829 / 21.01.2022 г.
На основание чл. 259, ал.1, т.1, 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 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, при спазване на чл. 62 и приложение 7 от Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование и Наредба № 24 от 10.09.2020г. за физическата среда и информационното и
библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, решение 3 на
Педагогически съвет, протокол № 3 / 08.12.2022 година и становище на Обществения съвет, протокол № 11 от 19.01.2022
г.
УТВЪРЖДАВАМ:

I. Училищен план-прием в първи клас за учебната 2022/2023 година, както следва:
Четири паралелки в първи клас с брой на учениците във всяка паралелка – 22.
II. Брой свободни места в начален етап на основна образователна степен:
-

II клас - 2 паралелки, няма свободни места;

-

III клас - 3 паралелки, 15 свободни места;

-

IV клас - 4 паралелки, 9 свободни места.;

III. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден ( I – ІV ) клас – общ брой групи – 11, както
следва:
І клас – 4 групи;
ІІ клас – 2 групи;
ІІІ клас – 2 групи;
ІV клас – 3 групи.
IV. Настоящата заповед да бъде поставена на видно място в училището и да бъде публикувана на електронната страница
на училището от Пламен Иванов – отговорник за поддръжката на сайта.
V. Копие от заповедта да бъде представено на началника на РУО-Плевен и кмета на община Плевен, в срок до 10 април
2022 г.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично
АННИ КЛИМЕНТОВА ПЕТКОВА / П /
Директор на СУ „Стоян Заимов“-град Плевен

