
       

           Основно училище "Иван Вазов" – Силистра 
 

7500 Силистра,  ул."Добрич" 76,  телефон/факс: 086 / 82 40 27,  

e-mail: ivazovsil@gmail.com 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
№ 733/ 25.03.2020 год. 

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 41, ал. 1, чл. 42, чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 за 

организация на дейностите в училищното образование и във връзка със становище на 

Обществения съвет  (протокол №2 с вх. №1031-1/ 17.03 2020 год.) 

 

I. УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Училищен план- прием за учебна 2020/ 2021 година, както следва: 

1. Брой на паралелките в: 
 

1.1.  I клас- 4 (четири); 

1.1.  V клас- 4 (четири). 

 

2. Брой на местата в паралелките: 

 

2.1. Iа клас- 24  (двадесет и четири) ученици; 

2.2. Iб клас- 24 (двадесет и четири) ученици; 

2.3. Iв клас- 20 (двадесет) ученици; 

2.4. Iг клас- 20 (двадесет) ученици; 

 

2.5. Vа клас - 26 (двадесет и шест) ученици; 

2.6. Vб клас – 26 (двадесет и шест) ученици; 

2.7. Vв клас – 26 (двадесет и шест) ученици; 

2.8. Vг клас – 26 (двадесет и шест) ученици. 

 

3. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

 

3.1.  I клас - четири паралелки – четири групи, при изразено желание от 

страна на родителите; 

3.2.  II клас - три паралелки – четири групи, при изразено желание от страна 

на родителите; 

3.3.  III клас- четири паралелки – четири групи,  при изразено желание от 

страна на родителите; 

3.4.  ІV клас - четири паралелки – четири групи, при изразено желание от 

страна на родителите; 

3.5.  V клас -  две сборни групи, при изразено желание от страна на 

родителите; 

3.6.  VI клас - сборна група, при изразено желание от страна на родителите; 

3.7.  VII клас - сборна група, при изразено желание от страна на родителите. 
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II. НАРЕЖДАМ: 

 

1. Утвърденият училищен план – прием за учебната 2020 – 2021 год. да се 

публикува на училищния сайт в срок до 30.03.2020г. 

2. Утвърденият училищен план – прием за учебната 2020 – 2021 год. да се изнесе 

на информационното табло в училището в срок до 30.03.2020г. 

3. За утвърдения училищен план – прием за учебната 2020 – 2021 год. да се 

информира Началникът на Регионалното управление на образованието и 

финансиращият орган в срок до 10 април 2020 г. 

4. Местата се запълват до 15.09.2020 г., а при наличие на свободни места в 

паралелките – през учебната 2020 – 2021г. 

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти в 

училището. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Каталина Ангелова – зам. 

директор по учебната дейност. 

 

 

 

 

Росица Трендафилова /п/ 

Директор ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра 

 


