Средно училище “Георги Бенковски” – гр. Тетевен
ЗАПОВЕД
№437/22.01.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл.31, ал. 1, т.8 от Наредба
№15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти и чл.41, ал.1, чл.42, чл. 44, ал.1
и чл. 45, ал.1 и ал.2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование:
I.УТВЪРЖДАВАМ
1. Училищния план – прием в V клас в Средно училище „Георги Бенковски” –
гр. Тетевен за учебната 2020/2021 г.:
Брой на паралелките в V клас - четири паралелки;
Брой на местата във всяка паралелка – 26 места;
Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици в пети клас,
разпределени в две групи; максимален брой на учениците в група – 26 ученици;
Училищният план – прием в V клас в Средно училище „Георги Бенковски”
– гр. Тетевен за учебната 2020/2021 г е съгласуван с Обществения съвет на
училището – Протокол №2/28.01.2020 г.
II . О П Р Е Д Е Л Я М
1. Комисия, която да приема заявленията за прием в пети клас за учебната за
учебната 2020/2021 г. в следния състав:
Председател: Дафина Генова Николова – зам. директор по учебната дейност;
Членове: 1. Бистра Петкова Генчева - старши учител по музика;
2. Светла Станимирова Павлова – старши учител по английски език;
2. Пламенка Тихомирова Попова – старши учител в групите за ЦДО;
3. Петя Филипова Лазарова - учител в групите за ЦДО;
2. Комисията приема заявленията по образец, окомплектовани със съответните

документи за участие в приема /удостоверие за завършен начален етап, копие на
удостоверение за раждане, характеристика на ученика/ в срок от 22.06.2020 г. до
31.07.2020 г. В заявлението родителите/настойниците заявяват желание/нежелание
за включване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден.
3. Комисията разработва критерии за прием в пети клас в случай, че постъпилите
заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявленията не
е критерий.
4. Място на работа на комисията – информационният център на Средно училище
„Георги Бенковски” – гр. Тетевен.
5. Документи за прием в пети клас се приемат всеки работен ден от 08.00 ч до 17.00
ч.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите лица за сведение и
изпълнение.
Информация за училищния план-прием да бъде публикувана на електронната
страница на училището.
Копие от заповедта да бъде представена на Началника на РУО – Ловеч в срок до 10
април 2020 г.
Контрол по изпълнението иа настоящата заповед ще изпълнявам лично.

Директор: ..............................
/Маринела Маркова/

