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ЗАПОВЕД 

№ РД-16- 1588 / 18.03.2022г. 

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

чл. 31, ал. 1, т. 8 и 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 45, ал. 1, aл.2 и 

ал.3 и чл.46 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование и Заповед № РД – 16 – 836 / 21.12.2021 г. на Директора на 132.СУ за 

утвърден план-прием за пети клас 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. Училищна комисия за изпълнение на училищния план прием в пети клас за учебната 

2022/2023 г. в състав: 

Председател: Ерика Любенова – учител по биология и здравно образование 

Членове: 

1. Елика Чанкова – учител побългарски език и литература; 

2. Варвара Василева – учител по английски език; 

3. Катя Асенова – учител по информационни технологии; 

4. Мария Боцева – учител по биология и здравно образование; 

Техническо лице – Десислава Колева – ЗАС; 

Информационно обслужване – Орлин Георгиев. 

Училищната комисия за изпълнение на училищния план-прием извършва всички 

дейности по приема на учениците, като изпълнява следните задължения: 

II. Изготвя  и актуализира проект на следните документи: 

1. График на дейностите по прием на документи и класирания - по дати; 

2. Критерии за прием на ученици в пети клас за учебната 2022 / 2023 година; 

3. Заявление за записване (по образец на училището); 

4. Рекламен текст за сайта на училището; 

5. Анкетна карта за проучване интересите на родители и ученици за потенциалните 

учебни предмети изучавани в ИУЧ и ФУЧ в пети клас за учебната 2022/2023 година. 
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III. Представяне на проектите по дати: 

1. Представя на ръководството проектите на документите описани в точка II. от 1. до 5. на 

настоящата заповед, не по-късно от 12.04.2022 г.  

2. Дейностите по т.II.5 се извършват до 18.04.2022 г. Орлин Георгиев – член по ИТ 

обслужване се задължава да трансформира одобрената Анкетна карта в онлайн 

формуляр и да разпространи формуляра на родителите чрез електронната платформа 

школо.бг. В срок до 18.04.2022 г. да представи на директора резултатите от 

проведеното проучване на интересите на родителите и учениците за ИУЧ и ФУЧ в пети 

клас. 

3. Представянето на изготвените документи да се извърши на работна среща, планувана 

най-малко пет дни по-рано. 

IV. Задължения на техническото лице за обявяване на информацията на сайта на 

училището Орлин Георгиев: 

1. Обявява на сайта на училището информация за план-приема на учениците в 5. клас. 

Заповедта да се счита за връчена при получаването ѝ в електронната платформа SHKOLO.BG 

и да се доведе до знанието на всички за сведение и изпълнение от Орлин Георгиев, 

ръководител направление ИКТ! 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Валентина Найденова - ЗДУД. 

Изготвил : ........................................................ 

/Валентина Найденова// 

Директор:........................................  

/Детелина Царвулкова/ 

Извършен предварителен контрол съгласно вътрешните правила за финансово управление и 

контрол в 132. СУ „Ваня Войнова“ за законосъобразност от Ваня Джурова, на длъжност 

ЗДУД. 

В. Джурова, ЗДУД.......................... 

Запознати със заповедта: 

1........................................................ 

2........................................................ 

3........................................................ 

4........................................................ 

5........................................................ 

6........................................................ 

7........................................................ 


