
                         ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО ЛЕСНОВО, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

             ул. "Осма" № 2, тел.: 07155/2373, e-mail: lesnovo_ou@abv.bg 

ЗАПОВЕД № 211/13.03.2020 г. 

 

ОТНОСНО: План-прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2020/2021 година 

ОСНОВАНИЕ: чл. 258, ал.1 и чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.41, ал.1, чл.42,  чл. 43 и чл.  

44, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и 

във връзка със заседание на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев”, проведено на 13.03. 2020 

г. с вх. № 146/13.03.2020 г., 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Училищен план-прием за учебната 2020/2021 г. 

1. Брой паралелки: 
I клас – една/1; 

V клас – една/1; 

2. Брой места в паралелките: 
I клас – 22/двадесет и две; 

V клас – 26/двадесет и шест; 

3. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях: 

 

клас 
Брой 

паралелки 

Брой на местата в 

паралелките 

Промяна на броя 

на паралелките 

Свободни места за 

ученици в тях 

ІІ клас 1 8 не 14 

ІІІ клас 1 12 не 10 

ІV клас 1 5 не 17 

VІ клас 1 13 не 9 

VІІ клас 1 13 не 9 

4. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 
I клас -  всички ученици; 

II клас - всички ученици; 

III клас - всички ученици; 

ІV клас - всички ученици; 

V, VI  и VII клас/сборна група при желание на родителите. 

5. При спазване на изискванията и нормативните актове за недопускане на дискриминация. 

  Заповедта е утвърдена след представен проект на ПС на училищния план-прием относно 

приемането на ученици в първи и пети клас и след изготвено становище на Обществения съвет. 

 Заповедта да се постави на видно място в учлището, както и да се публикува на интернет 

страницата на учлището за реда, сроковете и критериите за класиране на учениците до 10.04.2020  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители от начален и прогимназиален 

етап за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнение на заповедта е на директора. 

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по силата на КТ. 

 

Директор: 

С. Янева 

mailto:lesnovo_ou@abv.bg


 
 

 

 

 


