
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ СВЕТИ  КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  

     3100,  гр.Мездра ул. „Чавдар войвода” № 1, тел. 0910/ 9 26-39 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 358 

21.03.2022 година 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31 ал. 1, т. 8 от Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, във връзка с изпълнение на  чл. 41, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 

01.09.2016 година на МОН за организацията на дейностите в училищното образование 

и Протокол №  4/18.03.2022  година   на Обществения съвет 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

I. Училищен план-прием на ученици в ПЪРВИ и ПЕТИ клас за учебната 

2022/2023 година, както следва: 

1. Първи клас – 2 паралелки  

 Клас  Наименование на избираеми 

учебни часове, 2022/2023 

година  

Наименование на 

факултативни  

часове, 2022/2023 

година  

Форма на 

обучение  

Брой 

паралелки  

Брой 

ученици в 

паралелка  

І  Български език и литература – 

2 часа 

Технологии и 

предприемачество  – 1 час 

Вокална група Дневна   2 22  

2. Пети клас – 1 паралелка  

 Клас  Наименование на избираеми 

учебни часове, 2022/2023 

година  

Наименование на 

факултативни  

часове, 2022/2023 

година  

Форма на 

обучение  

Брой 

паралелки  

Брой 

ученици в 

паралелка  

V   БЕЛ — 1,5 часа  

Математика – 1 час 

Вокална група Дневна  1  27  

 

Факултативните часове в първите и петите класове „Вокална група“  е сборна  

група от всички класове в училище – 2 часа седмично. 

 

3. Брой на местата в паралелките в І и V клас   

Първи клас – минимален брой 16 ученици, максимален брой – 22 ученици  

Пети клас –    минимален брой 18 ученици, максимален брой – 26 ученици  

 

4. Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в 

тях: към 21.03.2022 год.  

5.  

   №  Клас  Вид на паралелката   

(общообр., профилирана,   

професионална, 

непрофилирана)  

Профил / 

Специалност  

Брой  

места  

Изучаван  

чужд  език  

1 2.а Общообразователна     2 Английски език  



2 2.б Общообразователна     5 Английски език  

3 3.а  Общообразователна     7 Английски език  

4 3.б  Общообразователна     8 Английски език  

5 4.а Общообразователна     - Английски език  

6 4.б  Общообразователна     1 Английски език  

7 6.а  Общообразователна     7 Английски език  

8 6.б  Общообразователна     5 Английски език  

9 7.а  Общообразователна     5 Английски език  

10 7.б  Общообразователна     3 Английски език  

 

6. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

І клас –    1 група, с максимален брой 22 ученици  

ІІ клас -   2 групи, с максимален брой 22 ученици  

ІІІ клас -  1 група, с максимален брой 23 ученици  

ІV клас -  2 групи, с максимален брой 23 ученици  

V клас -   1 група, с максимален брой 25 ученици  

VІ клас -  1 група, с максимален брой 25 ученици  

VІІ клас - 1 група, с максимален брой 25 ученици  

 

II. Начин на прием в първи и пети клас:  

           При по- голям брой кандидати за прием в пети клас за учебната 2022/2023 год. от 

обявените места в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Мездра се прилагат следните 

критерии за подбор:  

 Деца, живеещи в града, на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т.5 от 

ЗПУО;  

 Други деца от семейството, обучаващи се в училището;  

 Завършен 4 клас в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Мездра; 

 Завършен 4 клас в друго училище; 

 Деца на служители, работещи в училището;  

 Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от 

Регионален екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици със СОП 

към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. 

Враца;  

 Деца близнаци, сираци или с родители инвалиди.    

 

III. График на дейностите по приема на учениците за учебната 2022/2023 г.:   

 

№ Дата Дейност Отговорник 

1. 16.06.2022- 

21.06.2022 г. 

Приемане на Заявление за 

участие в класиране на прием в 

пети клас за предстоящата 

учебна година 

Училищна комисия, 

определена със 

заповед на директора 

2. 22.06.2022- 

24.06.2022 г. 

Класиране на учениците от 

училищната комисия, въз основа 

на съответствието на 

кандидатите към критериите, 

приети на педагогически съвет. 

Училищна комисия, 

определена със 

заповед на директора 



3. 27.06.2022 г. Изготвяне и обявяване на Списък 

на приетите ученици по 

паралелки след класирането 

Училищна комисия, 

определена със 

заповед на директора 

4. 28.06.2022- 

30.06.2022 г.  

Подаване на заявления за 

записване на ученика в 

училището след класирането.  

Родители/настойници 

5. 01.07.2022 г. Обявяване на свободните места 

след класирането на интернет 

страницата на училището /при 

наличие на свободни места/ 

Директор, училищна 

комисия, определена 

със заповед на 

директора 

6. до 14.09.2022 г Попълване на свободните места 

/при наличие на такива/ се 

осъществява по т.1,2 и 4 от 

настоящия График 

Училищна комисия, 

определена със 

заповед на директора 

7. до 14.09.2022 г. Утвърждаване списъка на 

приетите ученици със Заповед на 

директора, съгласно чл.45, ал.3 

он Наредба №10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в 

училищното образование 

Директор 

 

IV. Необходими документи 

 Заявление за записване(по образец на училището); 

 Копие от акта за раждане на детето; 

 Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал /Удостоверение за 

завършен начален етап- оригинал; 

 Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза (ако детето е със специални 

образователни потребности или ако родителят е инвалид). 

Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 8:00 до 

16:30 часа всеки работен ден. След подаване на заявлението, родителя получава 

входящ номер. 

 

V. Комисия за прием на документи и класиране на учениците:  

Председател: Павлин Петров 

Членове: 

1. Мирослава Медньова  

2. Красинка Николова  

3. Благовеска Пецанова 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

 

ГАЛИНА БОГДАНОВА 

Директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Мездра 

 

 

 


