
5250, гр. Свищов, ул. “Черни връх" № 66, Ш 0631 /  64-383, &64-009

З А П О В Е Д  

№ 206 / 28.03.2022 г.

Относно: Утвърждаване на училищен план прием в първи и пети клас за учебната 
2022/2023 г.

На основание чл. 259, ал. I и чл. 143, ал.1 от ЗПУО; чл. 31. ал. 1, т. 1. т.2 и т.8 от НАРЕДБА №15 
от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти; чл. 41. ал. 1. т. 1 и т.2, чл. 42 и чл. 43 от На основание чл. 259, ал. 1 и 
чл. 143, ал. I от ЗПУО; чл. 31. ал. 1, т. 1, т.2 и т.8 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и Наредба №10 от 01.09.2017 год. за 
организация на дейностите в училищното образование; Приложение №7 към чл. 53 от 
НАРЕДБАТА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование; положително становище па Обществения съвет при СУ „Цветан Радославов"' и 
Решение № 1от заседание на Педагогически съвет. Протокол № 7 от 14.12.2021 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Брой на паралелките в 1 клас за учебната 2022/2023 година -  2 /две/, с максимален брой -  44 
ученици;

2. Брой на паралелките в V клас за учебната 2022/2023 година -  2 /две/, с максимален брои -  52 
ученици;

3. Брой на групите за I ЩО в I клас -  2 /две/;
4. Брой па групите за ЦДО в V клас -  1 /една/;
5. Училището осигурява целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VII клас 

включително;
6. Приемът на ученици в I клас се извършва съгласно утвърдена от кмета па Община Свищов 

Система за прием на деца в първи клас и график на дейностите в учебните заведения на 
територията на община Свищов за учебната 2022/2023 година;

7. За учебната 2022/2023 година, всички деца. кандидатстващи за прием в първи клас, задължително 
се регистрират в създадената за целта електронна система на Община Свищов.

8. За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищпа комисия, 
която извършва всички дейности по приема на учениците.

9. Приемаме на ученици в 1 клас над максимално определения в училищния план-прием брой места 
в паралелка се извършва с разрешение на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 46 
от Наредба № 10 от 1 септември 2 0 16 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пенка Димчева Пенчева - на длъжност 
ЗДУД.

тавено на видно място в училище и на сайта на училището.



ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
КЪМ СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ -  СВИЩОВ

СТАНОВИЩЕ

на Обществения съвет към Средно училище „Цветан Радославов“ -  Свищов

ОТНОСНО: Училищен план-прием в I и V клас на СУ Цветан Радославов“ за учебната 
2022/2023 г.

В изпълнение на чл. 269, ал. 1, т. 10 от ЗПУО, чл. 16, ал. 1, т. 10 от Правилника за 
създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и 
училищата, Общественият съвет при СУ „Цветан Радославов“ -  Свищов разгледа и обсъди 
предложения училищен план-прием в I и V клас за учебната 2022/2023г.

Окончателното становище на Обществения съвет към СУ „Цветан Радославов“ -  Свищов 
е, че напълно подкрепя предложения план-прием за учебната 2022/2023г., придържайки се 
към следните мотиви:

1. План -  приемът се базира на анализ на броя на учениците в прилежащия на 
училището район;

2. План -  приемът е съобразен с държавния образоветелен стандарт за физическата 
среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

3. План -  приемът е съобразено информационната система и стратегията на община 
Свищов.

Общественият съвет при СУ „Цветан Радославов“ -  Свищов счита, че предвид 
гореизброените мотиви, предложеният училищен план-прием в 1 и V клас на СУ „Цветан 
Радославов“ -  Свищов за учебната 2022/2023 г. е реалистичен, обоснован и изпълним.

към СУ „Цветан Радославов“ -  Свищов

С уважение,

Проф.
Председател на Об1цествения съвет


