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ЗАПОВЕД 
№ РД-06-437/20.03.2019 г.

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, 
чл.19, ал.2, т.5 от Наредбата №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл.44, ал. 1 от 
Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във 
връзка с приема на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. и становище на 
Обществения съвет с Протокол № 5/20.03.2019 г.

I. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година, както

II. Свободни места за ученици в останалите класове:

Па клас -  три /3/ свободни места 
Пб клас -  пет/5/ свободни места 
ГУа клас -  едно /1/ свободни места 
1Уб клас -  пет/5/ свободни места 
Уа клас -две/2/ свободни места 
Уб клас -  две/2/ свободни места
VI клас -  шест/6/ свободни места
VII клас -  девет /9/ свободни места

III. Целодневна организация на учебния процес:

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас, общ. Несебър се осъществява 
целодневно обучение на ученици от първи до пети клас.
За включване на ученик в целодневната организация родителите (настойниците или 
попечителите) подават писмено заявление - декларация до директора на училището. 
Целодневното обучение се осъществява от 8.00 часа до 17.30 часа.
Целодневната организация на учебния ден включва учебни часове, самостоятелна 
подготовка, занимания по интереси, организиран отдих и физическа активност, включително 
хранене в училище. При необходимост за учениците се организира транспорт.
В ОУ„Св. св. Кирил и Методий”, гр.Свети Влас задължителните учебни часове се провеждат 
преди обяд, а след обед се осъществяват самостоятелната подготовка, заниманията по 
интереси и организирания отдих и физическа активност.

Копие от заповедта да бъде публикувана на сайта на училището.

УТВЪРЖДАВАМ:

следва:

Две паралелки по 22 ученици, въз основа на броя на учениците, посещаващи 
ДГ„Делфинче“ в гр.Свети Влас и ДГ „Слънце“ в к. к. Слънчев бряг.

(̂ Цсв. Кирил и Методий“, гр. Свети Влас

:веде до знанието на лицата за сведение и изпълнение.
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