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З А П О В Е Д 

№  588/10.03.2021 г. 

 

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

училищно образование (ЗПУО), във връзка с чл. 41, ал. 1 и чл.44 ал. 1 от Наредба №10 

от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование,  становище 

на Обществения съвет на II ОУ с вх. № ВИ-384/08.03.2021 г. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Училищен план-прием за учебната 2021/2022  година, както следва: 

 

I. Брой паралелки в I и V клас, брой ученици в тях: 

 

Клас Брой 

паралелки 

Брой на местата Възможност за избор на 

разширена подготовка 

I клас 3 22 ученици 

съобразно изискванията на 

Приложение 7 към чл. 53 

от  НАРЕДБА за 

финансирането на 

институциите в системата на 

предучилищното и 

училищното образование. 

 

Български език и литература  

Математика  

Музика 

Изобразително изкуство 

V клас 3 26 ученици 

съобразно изискванията на 

Приложение 7 към чл. 53 

от  НАРЕДБА за 

финансирането на 

институциите в системата на 

предучилищното и 

училищното образование. 

Български език и литература 

Математика  

Информационни технологии 

История и цивилизация 

География и икономика 

Човекът и природата 

Музика 

Изобразително изкуство 

Технологии и предприемачество 

Физическо възпитание и спорт 

 

 

II. Броя на паралелките в останалите класове и свободни места в тях: 

 

II клас – 2 паралелки 

III клас – 2 паралелки 

IV клас – 2 паралелки 

VI клас – 2 паралелки 

VII клас – 2 паралелки 
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За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до  максимален 

брой ученици, съобразно нормативната уредба в системата на училищното 

образование. Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им 

на сайта на РУО, град Стара Загора. 

 

клас 
Брой 

паралелки 

Свободни места за 

ученици в тях 

ІІ клас 2 0 

ІІІ клас 2 3 

ІV клас 2 0 

VІ клас 2 9 

VІІ клас 2 2 

 

III. Възможност за избор на чужд език във II клас: 

 

Английски език 

Руски език 

Френски език 

 

IV. Класове на целодневна организация на учебния ден: от I до VII клас  

 

Настоящата заповед да бъде публикувана на електронния сайт на училището. 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители от начален и 

прогимназиален етап за сведение и изпълнение чрез публикуване в групата на 

Педагогическите специалисти. 

 

Контрол по изпълнението на  заповедта възлагам на  Маргарита Генова, заместник-

директор по учебната дейност. 

 

 

 

 

 

Милена Димитрова   Заличен подпис на основание чл. 4 от ОРЗД 

Директор на II ОУ - Раднево 
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