
   83. Основно училище “Елин Пелин” 

1137 с. Панчарево, район Панчарево, общ. Столична, обл. София - град, ул. “Елин Пелин” №21 , 

тел.02-992 30 60, www.83ou.org,ou83 @abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-09-223/30.03.2021 г. 

 

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, във връзка със заседание на 

Обществения съвет към 83. ОУ „Елин Пелин“, (писмо за становище вх. № 965/30.03.2021 

г.), подкрепено от Началника на РУО София-град (писмо вх. № 959/26.03.2021 г.), 

съгласувано с финансиращия орган. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Следния училищен план - прием за учебната 2021/ 2022 година: 

1. Брой на паралелките в: 

1.1. I клас- 2 (две) 

1.2. V клас- 2 (две) 

2. Брой на местата в паралелките: 

2.1. I клас- 44 (четиридесет и четири)  

2.2. V клас- 48 (четиридесет и осем) 

3. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях: 

клас 
Брой 

паралелки 

Брой на местата в 

паралелките 

Промяна на 

броя на 

паралелките 

Свободни 

места за 

ученици в 

тях 

ІІ клас 2 44 не 9 

ІІІ клас 2 44 не 13 

ІV клас 2 44 не 21 

VІ клас 2 52 не 13 

VІІ клас 1 26 не не 
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4. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

4.1. I клас -  една група – 25 ученици 

4.2. II клас - една група – 25 ученици 

4.3. III клас –една група – 25 ученици  

4.4. ІV клас -  една група – 25 ученици 

4.5. V, VI,VII клас - една сборна група – 25 ученици 

 

Заповедта за училищния план-прием да се публикува на интернет страницата на 

училището до 30.03.2021 г. 

 

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

прогимназиален етап за сведение и изпълнение чрез публикуване в облачната система. 

 

Контролът по изпълнение на заповедта е на директора. 

 

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по силата на 

КТ. 

 

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

X  

Камелия Кръстева

Директор на 83. ОУ

Подписано от: KAMELIYA IVANOVA KRASTEVA  
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