ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДУШО ХАДЖИДЕКОВ”
 гр. Пловдив, ул. ”Богомил” 32;  032 633 863; факс 032 633 863;
e-mail: ouhadjidekov@oudh.org; сайт: www.oudh.org

ЗАПОВЕД № .........................

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл. 1, ал. 8 от Наредба 15/2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
чл. 41 и чл. 42, от Наредба 10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година в ОУ „Душо Хаджидеков“, град Пловдив,
както следва:
1. I клас - 5 паралелки, целодневен режим на обучение - 24 ученици в паралелка, общо
– 120, разпределени както следва:
За сградата на ул“Богомил“ 32 – 3 паралелки;
За сградата на ул“Антон Папазов“ 18 – 2 паралелки.
V клас – общо 5 паралелки -145 ученици, разпределени както следва:
2 паралелки по 29 ученици на целодневен режим на ул „ Антон Папазов“18,
общо – 58 ученици;
3 паралелки по 29 ученици на полудневен режим за сградата на ул“ Богомил 32“ – 87
ученици.
2. Целодневен режим на обучение за учениците е организиран, както следва:
За сградата на ул“ Богомил“ 32 –
I клас- 3 групи;
II клас- 3 групи;
III клас- 2 групи;
IV клас- 1 групи;
За сградата на ул“Антон Папазов“ 18
I клас- 2 групи;
II клас- 2 групи;
III клас- 2 групи;
IV клас- 1 сборна група;
V клас - 1 сборна група;
3. Приемът в първи клас се осъществява централизирано.
4. Приемът в пети клас се осъществява на място до запълване на свободните места в
паралелките.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДУШО ХАДЖИДЕКОВ”
 гр. Пловдив, ул. ”Богомил” 32;  032 633 863; факс 032 633 863;
e-mail: ouhadjidekov@oudh.org; сайт: www.oudh.org

5. Приемът в останалите класове се осъществява на място до запълване на свободните
места в паралелките, за които ежедневно може да се получи информация от сайта на
училището и сайта на РУО – Пловдив.
6. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой
ученици, съобразно нормативната уредба.
7. Училищните комисии по приема организират цялостната дейност в кампания 2022 при
спазване нормативната уредба.
ГРОЗДЕНКА НИКОЛОВА
Директор на ОУ „Душо Хаджидеков”

