ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
3400 гр. Монтана, Обл. Монтана, бул. Трети март” № 23
тел.096 / 307 556, 096 / 306 280, Е-mail: m_1oukm1960@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-15- 417 /23.03.2022 г.
На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл.41, ал.1, чл.42, и чл. 44 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 8 от
Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и след
становище на обществения съвет /Протокол № 2 / 21.03.2022г. и Протокол №
5/21.03.2022г. на Педагогически съвет.
УТВЪРЖДАВАМ:
I.

Училищен план-прием в първи клас за учебната 2022 /2023 година, както
следва:
- Брой паралелки – 3 / три /
- Брой места в паралалка – 22 / двадесет и две /

II.

Училищен план-прием в пети клас за учебната 2022 /2023 година, както
следва:
- Брой паралелки – 3 / три /
- Брой места в паралелка – 26 / двадесет и шест /

III.

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:
1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас; 5 - 6 клас (сборна група)
Утвърденият училищен план- прием за учебната 2022-2023г да се публикува от
ръководител направление ИКТ на училищния сайт в срок до 30.03.2022г.
Утвърденият училищен план- прием за учебната 2022-2023г. да се изнесе на
информационното табло в училището в срок до 30.03.2022г.
За утвърдения училищен план- прием за учебната 2022-2023г да се информират
началника на РУО - Монтана и финансиращия орган в срок до 10.04.2022г.
За свободни да се считат местата до максимално определения брой в паралелка.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ирена Иванова ЗДУД
С настоящата заповед да се запознаят срещу подпис лицата за сведение и изпълнение.
АЛБЕНА ИВАНОВА /п/
ДИРЕКТОР НА І ОУ-МОНТАНА

