
44. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”
гр. София,  ул. „Плакалница” № 45

E-mail: 44sunb@44sou.eu; тел. : 02/ 945 07 11; 02/ 945 29 06

З А П О В Е Д

№ 839/12.08.2021 г.

На основание чл. 258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и в изпълнение на Раздел II от

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

и решение на Педагогическия съвет, проведен на 08.02.2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Прием на 3 /три/ паралелки ученици в пети клас за учебната 2020/2021 учебна

година.

2. Трите паралелки са с избираеми учебни часове:

● Български език и литература – 1,5 час седмично;

● Математика – 1 час седмично.

3. Факултативните учебни часове за паралелките са съобразно възможностите на

училището и желанията на родителите и учениците и при условие че са

събрани не по-малко от 18 /осемнадесет/ заявления за определен

факултативен учебен час.

4. График на дейностите, свързани с приема на ученици в V клас за учебната

2021/2022 година, както следва:

ПЕРИОД ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК

01.07.2021 г.

30.07.2021 г.

Сформиране на паралелките и записване

на учениците, завършили начален етап на

образование в 44. СУ „Неофит Бозвели”

Директор

16.08.2021 г. Обявяване на свободните места по

паралелки

Зам.-директор УД
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17.08.2021 г.

30.08.2021 г.

Подаване на заявление от родителите за

приемане на учениците

Технически

сътрудник

31.08.2021 г. Обявяване на списъците на приетите

ученици по паралелки

Комисия

01.09.2021 г.

03.09.2021 г.

Записване на приетите ученици Директор

Кл. р-ли

НАЗНАЧАВАМ комисия в състав:

Председател: Истилияна Стойнова – заместник-директор

Членове:

1. Галина Георгиева – учител по човекът и природата и БЗО;

2. Петранка Бонина – учител по информационни технологии.

ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА:

1. Извършва дейностите, подробно описани в т. 4 на настоящата заповед.

2. Оповестява на информационното табло при централния вход на училището и в

училищния сайт всички документи, отнасящи се до приема.

ОБЯВЯВАМ  критерии за подбор на кандидатите, както следва:

● Общ успех от Удостоверението за завършен начален етап на основно

образование;

● Резултати от националното външно оценяване;

● Участие в национални олимпиади и резултати от тях.

При равен бал на кандидатите класирането се извършва въз основа на:

● Живеещи в прилежащия район на 44. СУ „Неофит Бозвели”.

● Наличие на брат или сестра, обучаващи се в 44. СУ „Неофит Бозвели”.
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Необходими документи за кандидатстване:

● Заявление по образец;

● Копие от Удостоверението за завършен начален етап;

● Документ за участие в национални олимпиади и резултати от тях.

Настоящата заповед да се оповести чрез облачната платформа на 44. СУ за

сведение и изпълнение на ангажираните служители и чрез сайта на училището за

информация на заинтересованите лица.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Татяна Михайлова

/Директор на 44. СУ ”Неофит Бозвели”/
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