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Училищният план - прием е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол № 7 / 12.03.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 3 / 12.03.2021 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД 07 - 204 /12.03.2021 п

1. По чл. 41 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в

училищното образование е определен училищния план-прием за учебната 2021/2022

г,, както следва:

- По чл. 41, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба№ 10

клас

Тклас

V клас

Брой паралелки

1

1

Брой на местата в
паралелките

22

26

Почл. 41, ал. 1,т. З от Наредба № 10
...

клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

VII клас

Брой
паралелки

1

1

1

1

1

1

Брой на местата в
паралелките

15

7

17

15

28

14

Промяна на
броя на
паралелките

не

не

не

не

да

не

Свободни
места за
ученици в
тях

7

15

5

11

0

12
(добавете нови редове, ако е необходимо)

По чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10

Клас:

I

II

III

IV

V

VI

Планирана целодневна организация на учебния ден за цяла паралелка

Брой групи: Брой ученици в групите:



VII

Група:

1,П

III, IV

Планирани смесени групи за целодневна организация на учебния ден:

От кои класове е съставена групата:

III клас - цял и II клас - цял

III клас - цял и IV клас - цял

Брой ученици в групата:

13 + 15-28

7+17-24

2. Училищният план-прием за 2021/2022 г. е определен от директора на училището въз

основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа,

стратегията на общината и други фактори съотносими към спецификата на

училището, в приложение № 1.

3. Издадена е заповед № РД 07 - 204 / 12.03.2021 г. на директора на училището, с която

е утвърден училищния план прием, в приложение № 2.

4. Заповедта е издадена, след представено становище на директора от обществения

съвет към училището, в приложение № 3.

5. Утвърдения план-прием за учебната 2021 /2022 г. е публикуван на интернет

страницата на училището.



Приложение № 1

Анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа,

стратегията на общината и други фактори съотносими към спецификата, на

училището

В стратегията на община Аврен по отношение на училищната мрежа са заложени

териториални разпределения на учениците от Общината. Учениците от село Юнак и от

село Дъбравино се обучават в ОУ „Свети Климент Охридски", с.Дъбравино.

Получихме от община Аврен списъци на подлежащите на обучение за I клас

ученици за 2021 / 2022 учебна година. По списък учениците са 16 от село Дъбравино и О
ученици от село Юнак.

След обхождане на домовете на подлежащите ученици, класният ръководител на
бъдещият I клас докладва, че 13 ученици от с.Дъбравино са подлежащи, а от с.Юнак - О
ученик.

Подлежащите за обучение в I клас за учебната 2021 / 2022 година са 13.

Учениците от IV клас през тази учебна година са 15.

Подлежащите на обучение за V клас ученици през 2021 / 2022 учебна година са 15.

Директор:

Емилия Симео



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ'
СЕЛО ДЪБРАВИНО,ОБЩИНА АВРЕН

З А П О В Е Д

РД 07 - 204 /12.03.2021 година

На основание чл. 259, ал.1 и чл. 142, ал.2 от ЗПУО, решения на ПС и след
съгласуване с Обществения съвет

I. УТВЪРЖДАВАМ:

Училищен план - прием за 2021 / 2022 учебна година

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите
лица.

Директо

Емилия Симеонов*



До Директора

Г-жа Емилия Симеонова

С.Дъбравино

СТАНОВИЩЕ

от Фатме Бекирова Мехмедова

Председател на Обществения съвет към ОУ „Свети Климент Охридски", С.Дъбравино

Относно: Съгласуването на училищния план - прием

Уважаема госпожо Директор.

Във връзка с представения от Вас училищен план - прием за учебната 2021 /

2022 година Ви уведомявам, че на основание чл.269, ал.1, т.10 от ЗПУО се изказа

следното становище: Училищният план - прием за учебната 2021 / 2022 година е
изготвен правилно и Общественият съвет е съгласен с него.

СЪГЛАСУВАЛ:

Фатме Мехмедова,

Председател на Обществения съвет


