
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ - ГАБРОВО 

 

З А П О В Е Д  

№ РД-04- 598  /26.03.2021г. 

 

На основание чл.259, ал.1 , чл. 142 ал.2  от ЗПУО, чл. 31 ал.1 т.8 от Наредба 15 от 
22.07.2019 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти, чл. 41, ал. 1 и чл. 44  ал.1 от Наредба 10 за организация 
на дейностите в училищното образование, чл. 62 от Наредба за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното и Становище на Обществения 
съвет при ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово с   вх. № РД-10-  992/15.03.2021 г. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

План – прием в І клас за учебната 2021/2022г., както следва: 

паралелки Брой на местата 
в паралелките  

Организация на 
учебния ден 

1а клас 
1б клас 
1в клас  

20 
20 
20 

Целодневна 
Целодневна 
Целодневна 

 
Броят на местата в паралелките се определя съобразно изискванията на  чл. 61 и 

приложение №7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование изм. и доп. ДВ бр. 13 от 16.02.2021г.  

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден за учениците от І клас 
при желание на родителите на учениците. При целодневна организация на учебния ден 
учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а 
дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по 
интереси се провеждат след обяд. Групите за целодневна организация на учебния ден се 
формират при условията и реда, определени с  действащите нормативни актове в системата 
на училищното образование и съобразно броя на подадените заявления от родителите . 

Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на училището в срок 
до  30.03.2021г. от Станислав Георгиев – ръководител направление ИКТ.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Татяна Петрова – зам. директор 
УД. 

Препис от настоящата заповед да се връчи от  г-жа Дора Врачева – ЗАС на 
заинтересованите лица за сведение и изпълнение 

  
МАЯ КОЛЕВА 
ДИРЕКТОР 
ОУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 
 

 

 

 

 


