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Училищен  плаи  - прием  

за I иV клас  
учебна  2020/ 2021 година  

в  ОУ  „Свети  свети  Кирил  и  Методий", с. Черна  гора  
общ. Братя  Даскалови, обл. Стара  Загора  



Училищен  план-прием  за  учебната  2020/2021 година  

1. Брой  на  паралелките  и  учениците  в  I и  V клас: 

Клас  Форма  на  
обучение  

Организация  на  
учебния  ден  

Брой  
паралелки  

Брой  
ученици  

I дневна  целодневна  1 до  22 
V дневна  полудневна  1 до  26 

2. Брой  на  паралелките  в  останалите  класове: 

II клас  — 1 паралелка; 
III клас  — 1 паралелка; 
IV клас  — 1 паралелка; 
VI клас  — 1 паралелка; 
VII клас  — 1 паралелка; 

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

I- II клас  — 1 сборна  група; 
II- III клас  — 1 сборна  група; 
III — IV клас  — 1 сборна  група; 

Създадени  са  условия  за  провеждане  на  целодневна  организация  на  учебния  ден, 
съгласно  чл. 102, ал. 2 и  ал. 4 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование  
и  във  връзка  с  Раздел  III, чл. 18, ал. 1, т. 1 и  ал. 4 от  Наредба№  №  10/ 01.09.2016г. за  
организация  на  дейностите  в  училищното  образование, съобразно  подадените  
заявления  от  родителите  до  01.09.2020г. 

При  наличие  на  подадени  заявления  от  родители  на  ученици  от  V— VI1 клас  за  
целодневна  организация  научебния  ден, училището  ще  сформира  група. 

4. Свободни  места  за  ученици  в  останалите  класове  
II клас  — 2 места; 
III клас  — 0 места; 
IV клас  — 0 места; 
VI клас  — 1 място  
VII клас  — 2 места  

За  свободни  да  се  считат  местата  в  класовете  от  съответния  етап  до  максимаnен  
брой  ученици, съобразно  нормативната  уредба. 
Заявления  за  запълване  на  свободните  места  в  паралелките  да  се  подават  до  
01. 09.2020 година. 


