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 Ниво на конфиденциалност 0  

[TLP-WHITE] 

З А П О В Е Д 

№494/22.03.2022 г., гр. Златоград 

    На основание чл. 259, ал.1  от ЗПУО, чл. 45, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016г./изм. 

и доп. ДВ бр. 75 от 10.09.2021г./ за организация на дейностите в училищното 

образование и  във връзка с решение на ПС – протокол № 6/17.03.2022  г. 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Определям работна група за плавно преминаване между начален и 

прогимназиален етап на учениците от ІV клас в състав: 

 Албена Ушева – ст. учител V-VІІ клас 

 Елеонора Чепинска– ст. учител V-VІІ клас 

 Веселина Калева –ст. учител ГЦОУД V-VІІ клас 

 Лозана Вълчева - ст. учител І-ІV клас 

 Елка Демерджиева – ст. учител І-ІV клас  

 Детелина Кафеджиева – ст. учител І-ІV клас    

 

Работната група е съставена  от учителите, които работят по НП „Заедно в грижата за 

ученика“,  Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от 

началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния 

етап “ , които работят съвместно в ІV и V клас по български език и литература, 

математика, човекът и природата   –ІV и V клас.  Осъществявали дейността си до 

действието на НП – м. декември 2021г 

 

2. Определям Комисия за разпределяне на учениците в V клас за учебната 

2022/2023година в следния състав:  

Председател: Искра Даскалова-Инджова – зам. директор УД  

Членове: Елеонора Чепинска  – ст. учител V-VІІ клас  

               Албена Ушева  –   учител V-VІІ клас  

Дейността на комисията се подпомага и от класните ръководители на 

четвъртокласниците за учебната 2021/2022 година 

След разпределяне на учениците в паралелки за V клас да представи на директора 

списъците за утвърждаване. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

І. Критерии за разпределение на учениците по паралелки в V клас :  
1. Запазване на цялата паралелка/и/, от коята / от които/ са останали най- много 

ученици от ІV клас, останали да продължат обучението си в ОУ „Васил Левски”. 



 

2. Равномерно преразпределяне в двете паралелки на учениците от паралелката от ІV 

клас с най-малък брой останали да се обучават в ОУ „Васил Левски” при съобразяване 

съотношението момичета-момчета и ученици със СОП,   /при наличие на три 

паралелки в ІV клас/ 

 

3. Желание на родителите: 

- за приятел 

- за учител или класен ръководител  

Забележка: Критерий №3 се изпълнява при възможност и при спазване на всички 

останали критерии.  

 

  ІІ. Критерии за разпределяне на учениците в ГЦОУД: 

Записването в ГЦОУД се извършва по подадени заявления от родителите като броят на 

учениците в групата може да бъде с 10 на сто по-голям от максимума за една ГЦОУД -  

25 ученици 

За учебната 2022/2023 година се предвижда една ГЦОУД. 

  

   Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение.   

 

  

 

 

 

НИНА ПАШОВА  /П/ 

Директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград 

 

 

 

Изготвил  

 Искра Даскалова-Инджова - ЗДУД 


