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З А П О В Е Д

№ Ш t A.7.&(...../ . 5.9 -0. <.. Air.

Ha основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 256, ал.1, т.2 

от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.43, ал.1 от 

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

училищното образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

1. График за дейностите за осъществяване на прием в първи клас за 

учебната 2023/2024 год. в гр. Нова Загора както следва:

№ ВИД ДЕЙНОСТ СРОК

1. На основание чл. 47, ал.1 от Наредба № 10 от 

01.09.2016г. за организация на дейностите в 

училищното образование общинска администрация 

изготвя списъци на децата, които следва да 

постъпят в първи клас и се предоставят на 

директорите на училищата.

до 31.01.2023 г.

2. На основание чл. 44, ал.1 от Наредба №10 от 

01.09.2016г. - директорите утвърждават със 

заповед училищният план-прием за 2023/2024 г. 

след становище на обществения съвет.

до 30.03.2023Г.

3. Обхождане на адреси по списък, предоставен от 

общинска администрация при спазване на 

противоепидемичните мерки.

от 01.04.2023Г. 

до 31.05.2023Г.

4. Приемане на заявления за постъпване в I клас в до 31.05.2023 г.
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общинските училища.

5. Обявяване на списъците с класираните ученици по 

училища.

05.06.2023 г. до 

17:00 ч.

6 . Записване на ученици в първи клас с оригинала на 

удостоверението за завършена подготвителна 

група в училищата.

от 06.06.2023 г. 

до 10.06.2023 г.

7. Обявяване на свободните места след първо 

класиране по училища.

12.06.2023 г. до 

17:00 ч.

8. Попълване на свободните места. до 15.09.2023 г.

Изпълнението на графика възлагам на Соня Стоянова Петрова - 

началник отдел „ОМДС".

Контрол по заповедта възлагам на Ивайло Иванов Енев - зам. кмет 

по образование.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение.

Нач. отдел „ОМДС'1

Съгласувал: 

Ив.

. кмет


