СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ”
гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7
тел. 0357/6-20-87, 6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

ЗАПОВЕД № 947/01.03.2022г.
На основание 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 31, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Наредба №15/
22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти, чл. чл. 24, 24 и 26 от Правилника на СУ „Нешо Бончев“ и
решение на ПС на училището от 01.03.2022г. (Протокол№ 15)
УТВЪРЖДАВАМ
І. Училищен план – прием по глава ІV, разд. І на Наредба № 10/1.09.2016г. за
организацията на дейностите в училищното образование в V клас за учебната 2022/2023год.,
както следва:
1.
Брой паралелки - три.
Максимален брой ученици – двадесет и шест, без повтарящите ученици.
Класни ръководители: Vа клас – Невяна Илиева Кацарева;
Vб клас – Галя Иванова Кацарова;
Vв клас – Силвия Цветанова Поибренска.
ІІ. Критерии за приемане на учениците в V клас за учебната 2022/2023г.
1.
Наличие на необходимите документи за записване (пълен комплект), съгласно
чл.26 от Правилника за дейността на СУ „Нешо Бончев“ и по т. ІV от настоящата заповед.
2.
В паралелките с предимство се записват учениците, които са били в тях до
края на ІV клас. Предимството се ползва само при първия етап на записване. Ако има свободни места, предимството се ползва и на втория етап.
3.
Ако ученик, който е учил в СУ „Нешо Бончев“ има желание да бъде преместен
в друга паралелка на училището, той ползва предимство пред учениците, идващи от друго
училище.
4.
При наличие на по-голям брой ученици за записване, отколкото е нормативно
разрешения брой, с предимство се ползват учениците, които са в близост до училището.
5.
Ако желание за записване бъде заявено от по-малко ученици и не могат да се
формират три паралелки за учебната 2022/23 год., тогава не се приемат ученици от други
училища.
6.
При наличие на обстоятелствата по т.5 ще се приемат допълнителни критерии.
ІІІ. График за училищния прием и записване в V клас:
1.
Документи за първи етап на записване се приемат от 20.06.2022г. до
24.06.2022г., вкл.
2.
Приемането се осъществява от комисия с допълнително определен график и
място за дежурство. Време за приемане на документите: от 8:00 до 17:30ч.
3.
За втори етап документи се приемат от 28.06.2022г. до 01.07.2022г., вкл.
4.
За трети етап – след 5.07.2022г.
5.
Записването се осъществява на три етапа:
•
След І-ви етап – 27.06.2022г. Ако желаещите не са доволни от класирането,
могат да подадат заявление за втори етап.
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•
До 04.07.2022г. - при наличие на подадени заявления за свободни места;
•
До началото на новата учебна година - при наличие на подадени заявления
свободните места.
ІV. Необходими документи:
1.
заявление от родителите на ученика;
2.
удостоверение за завършен начален етап;
3.
декларация от родителите за вярност на данните/за съответствие на данните.
4.
Др. документи, необходими за определяне на групите за разширена подготовка, спортните дейности и пр.
Забележка: Не се извършва класиране след втори етап. Документите на желаещите
ученици се подават в училищната канцелария и записването се осъществява до запълване
на свободните места. След втори етап на записване свободните места се обявяват на сайта
на училището в раздел „Прием на ученици“.
Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия персонал за сведение и
изпълнение. Пряко ангажираните лица да се запознаят срещу подпис!
Г-жа Керемидчиева, ЗДУД, да подготви до 14.06.2022г. график за дежурства на
учителите по приема на учениците!
Информацията за приема да се публикува по подходящ начин в сайта на училището!
Отг. Цв. Мулешкова, срок: до 18.03.2022г.
Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ВЕСКА БАРОВА
Директор на СУ „Нешо Бончев“

Запознати:

