НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ” ГР. ВРАЦА, ОБЩ. ВРАЦА

Адрес: 3000, гр. Враца, ул. „Антим І” № 4, тел: 092/ 62 31 97; 092/ 66 35 71; e-mail: nu_iv_mladenov@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 644
гр. Враца, 30.03.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 във връзка с чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование; чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти по силата на чл. 41, ал. 1; чл. 42, чл. 44, ал. 1 и чл. 44а) от Наредба №
10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование във връзка с
решение от онлайн заседание на Педагогическия съвет /Протокол № 5/, становище на
Обществения съвет при НУ „Иванчо Младенов” – Враца, вх. № 2236/26.03.2020 г. и
становище на началника на РУО-Враца

УТВЪРЖДАВАМ:
Училищен план – прием на Начално училище „Иванчо Младенов” гр. Враца
за учебната 2020/2021 година, съгласуван с община Враца, както следва:
1. Брой паралелки в I клас:
Клас

Брой

Минимален брой

Максимален брой

паралелки

ученици в паралелка

ученици в
паралелка

I клас

3

16

24

2. Брой паралелки във втори, трети и четвърти клас и свободни места в тях:
Клас

Брой паралелки

Брой свободни места в тях

II клас

4

1

III клас

4

0

IV клас

4

7

3. Брой групи за целодневна организация на учебния ден:
Клас

Брой паралелки

Брой групи за целодневна
организация

I клас

3

3

II клас

4

4

III клас

4

4

IV клас

4

3
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Броят на групите подлежи на корекция в случаите на промяна на желанията за
посещение на ЦОУД, съобразно подадените от родителите заявления!
Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти в
училището за сведение и изпълнение.
Длъжностно лице, отговорно за поддържането на училищния сайт, да я публикува на
интернет страницата: http://www.nu-ivanchomladenov.org/.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
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