ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- с.ЯБЪЛКОВО,общ.ДИМИТРОВГРАД

ул.”Васил Левски”№24; тел.03937/22-66;e-mail: yabalkovoschool@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 172/08.04.2019 г.
Относно: Утвърждаване на училищен план-прием в ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково
през учебната 2019/2020 година
На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл.19, ал.1 от Наредба №12/01.09.2016 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти и във връзка с чл.41, 42 и 44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организация
на дейностите в училищното образование и във връзка със Становище на Обществения
съвет ( Протокол №2/27.03.2019 г. от проведено заседание )
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
І. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година както
следва:
 Брой на паралелките - 1 (една);
 Целодневна организация на учебния ден ;
 Брой на учениците - съобразно ДОС за физическата среда и информационното и
библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и ЦПЛР и стандарта за
финансиране на институциите;
 Предмети за избираеми учебни часове - български език и литература, математика.
II. Класове на ЦОУД – от I до VII клас в 3 (три) сборни групи за ЦОУД.
III. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой
ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в
паралелките да се подават до 14.09.2019 г. При необходимост се назначава комисия за
разглеждане на постъпилите заявления.
Във връзка с горното
Н А Р Е Ж Д А М:
Документи за записване - заявление по образец от училището, декларация за
предоставяне на данни от родител и заявление за посещаване на ГЦОУД ще се
приемат от 01.06.2019 г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани за
сведение.
Екземпляр от настоящата заповед да бъде поставен на входа на училището и на
официалната интернет страница.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
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