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ЗАПОВЕД 

№ 180/15.03.2021г. 

 

На основание чл.258, ал.1 и чл.259 ,ал.1от ЗПУО, и чл.143ал.1,ал.2 от ЗПУО, във връзка с 

чл.19, ал.2 от Наредба №15/22.07.2019г.за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти,чл.41, чл.42, чл.44 ал.1 и чл.45 ал.1 от 

Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование и 

Протокол №2/15.03.2021г от Обществен съвет    

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

I. Училищен план- прием за учебната 2021/2022г. в ОУ„ Васил Левски“с. Гита, общ. 

Чирпан, както следва: 

 

1. Брой на паралелките в І клас – една. Максимален брой ученици в паралелка 22 

 

2. Брой на паралелките в V клас – една. Максимален брой ученици в паралелка 26 

        Брой свободни места-16 

  3. Групи, в които ще се провежда целодневна организация на учебния ден: 

      -     една сборна група ЦОУД  I-IV клас 

- една сборна група ЦОУД – V- VII клас 

      II. Свободни места във всяка паралелка за учебната 2021/2022г., както следва: 

         II  клас -една паралелка -16 свободни места / до максимален брой ученици/ 

         III клас – една паралелка – 16 свободни места / до максимален брой ученици/ 

         IV клас – една паралелка – 19 свободни места / до максимален брой ученици/ 

         VI клас- една паралелка – 21 свободни места /до максимален брой ученици/ 

        VII клас – една паралелка – 21 свободни места / до максимален брой ученици/ 

       III. Училищна комисия за прием на документи за първи клас и извършва всички 

дейности по приема:  

1.Илиана Митева Комбакова–старши учител, прогимназиален етап; 

2.Тодор Стоянов Тодоров –  старши учител, начален етап; 

3.Екатерина Петкова Балева-  старши учител ППГ. 

        IV. Критерии за подбор при записване в първи клас за учебната 2021/2022г.: 

1. Деца, навършили 7 години до 31.12.2021г 

2. Деца с адресна регистрация с. Гита, непроменена след 01.01.2021г. 
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3. Наличие други деца /братчета и сестричета/ в училище. 

4.  Деца близнаци. 

5. Деца на учители и служители в училището. 

6. Деца със специални образователни потребности. 

7. Деца сираци/полусираци. 

            V . График на дейностите за постъпване на учениците в първи клас за учебната 

2021/2022г. 

1. От 16.04.2021г до 31.05.2021г -приемане на заявления кандидатстване /прием/. 

2. От  02.06.2021г до 30.06.2021г.- записване на ученици за първи клас. 

            VI. Документи за записване: 

1. Заявление за записване по образец на училището. 

2. Удостоверение-оригинал за завършена предучилищна група. 

3. Декларация от родителя, ако детето не е посещавало детска градина. 

4. Копие от акта за раждане. 

5. Декларация от родители за предоставяне на данни. 

6. Заявление за посещение в ЦДО 

Екземпляр от настоящата заповед да бъде поставена на входа на училището и на официалната 

интернет страница – отг. Веселин Генчев -учител математика и ИТ. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

      Директор: 

        /Галина Коева/ 
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