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ЗАПОВЕД 

№378/15.03.2021 г. 

Относно: Училищен план-прием  за учебната 2021/2022 година  

На основание: чл. 259, ал. 1 и чл.142, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, във връзка с чл.44, ал.1 и 
ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното 
образование, писмо от РУО София-град  с изх.№РУО1-7703/09.03.2021 г. и след 
становище на Обществения съвет – Протокол № 9 от 10.03.2021 г. за прием на ученици  

УТВЪРЖДАВАМ: 

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година от 1. до 7. клас, както следва: 

1. Начален етап: 

1. „а“ клас – 24 ученици 3. „а“ клас – 26 ученици 
1. „б“ клас – 24 ученици 3. „б“ клас – 26 ученици 
1 .„в“ клас – 24 ученици 3. „в“ клас – 26 ученици 
1. „г“ клас – 24 ученици 3. „г“ клас – 26 ученици 
1. „д“ клас – 24 ученици 3. „д“ клас – 26 ученици 
2. „а“ клас – 26 ученици 4. „а“ клас – 27 ученици 
2. „б“ клас – 26 ученици 4. „б“ клас – 26 ученици 
2. „в“ клас – 26 ученици 4. „в“ клас – 26 ученици 
2. „г“ клас – 26 ученици 4. „г“ клас – 26 ученици 
2. „д“ клас – 26 ученици 4. „д“ клас – 26 ученици 

 
2. Групи за ЦОУД: 

ЦОУД 1.„а“ клас – 26 ученици ЦОУД 2.„г“ клас – 26 ученици 

ЦОУД 1.„б“ клас – 26 ученици ЦОУД 2.„д“ клас – 26 ученици 

ЦОУД 1.„в“ клас – 26 ученици ЦОУД  3.„а“клас – 26 ученици 
ЦОУД 1.„г“ клас – 26 ученици ЦОУД  3.„б“клас – 26 ученици 

ЦОУД 1.„д“ клас – 26 ученици ЦОУД  3.„в“клас – 26 ученици 

ЦОУД 2.„а“ клас – 26 ученици ЦОУД  3.„г“клас – 26 ученици 

ЦОУД 2.„б“ клас – 26 ученици ЦОУД  3.„д“клас – 26 ученици 
ЦОУД 2.„в“ клас – 26 ученици ЦОУД  4. клас – 29 ученици 

 
 



 

3. Прогимназиален етап: 

5. „а“ клас – 29 ученици 6. „а“ клас – 28 ученици 7. „а“ клас – 29 ученици 
5. „б“ клас – 29 ученици 6 .„б“ клас – 28 ученици 7. „б“ клас – 29 ученици 

5. „в“ клас – 29 ученици 6. „в“ клас – 28 ученици 7. „в“ клас – 29 ученици 

5. „г“ клас – 29 ученици 6  „г“ клас – 28 ученици 7. „г“ клас – 29 ученици 

5. „д“ клас – 29 ученици 6. „д“ клас – 28 ученици 7. „д“ клас – 29 ученици 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

                                                                                             Лилия Торньова: 

 Директор на 2.СУ 

 
  
                                                      

 

 


