
СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С. ЛЕХЧЕВО, ОБЩ. БОЙЧИНОВЦИ, ОБЛ.МОНТАНА 

тел. 09516/9991; e-mail: sou_leh4evo@abv.bg 

Изх. № 325/18.03.2022 

 

ДО 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ": 

РАЛИЦА ФИЛИПОВА 

ВЕРОНИКА МАНЧОВА 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 

ТАТЯНА ДИНОВА 

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА 

 

 

ИСКАНЕ 
от Мария Ванюшева Димитрова 

директор СУ "Св.Св. Кирил и Методий" 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, 

 

На основание  чл. 16, ал. 1, т.4 , т. 5, т.8 и т.10 и чл.16, ал. 4  от Правилника за 

създаването, устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини 

и училищата  приложено изпращам Ви за съгласуване и даване на становище по: 

1. Проект на училищния план-прием за 2022/2023 уч.година; 

2. Избор на учебници от педагогическите специалисти на СУ с.Лехчево за 

учебната 2022/2023 г. за І и ІV клас; 

В предвид условията на извънредно положение, в което се намира страната ни, моля 

в срок до 24.03.2022 г. – 16,00 часа да дадете по електронен път на ел. адрес 

sou_leh4evo@abv.bg вашето  становищe относно училищния план-прием за 

2022/2023 учебна година и  съгласуване на направения от педагогическите 

специалисти избор  на безплатни учебници за учениците от І и ІV  клас през 

2022/2023 учебна година. 

Приложение:  

1. Проект на училищен план-прием 

2. Избор на учебници от педагогическите специалисти на СУ с.Лехчево за учебната 

2022/2023 г. за І и  ІV клас 

 

Проект на училищен-план прием за 2022/2023 уч. година: 

 В І и V клас се планира по един брой паралелка въз основа на броя на учениците в ІV 

клас към момента, а именно 23-ма ученици и броя на децата, които следва да 

постъпят в І клас през  2022/2023  уч. година  след получена справка от община 

Бойчиновци, а именно 16 деца.   

2. В останалите класове  през настоящата учебна година имаме по една паралелка. 

Броят на учениците в паралелките е основата, която определя и броя на паралелките 

в отделните класове. В І клас паралелката е една, броя на учениците към настоящия 

момент е 15  ученици. Във ІІ клас имаме 19-ма  ученици и паралелката е една. В ІІІ клас 

учениците са 25, една паралелка. В V клас учениците са 20, паралелката е една. В VІ 
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клас имаме 24 ученици и една паралелка. Това са и учениците, чиито брой  е основата 

за определяне на паралелките в училище през следващата учебна година съгласно 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното 

образование. 

През 2022/2023 учебна година няма тенденция за увеличаване броя на учениците. 

Остават по една паралелка във ІІ, ІІІ,ІV,VІ и VІІ клас. Като в някои от паралелките 

остават  и свободни места за прием на нови ученици. 

 3. Целодневна организация на учебния ден. 

В училището организираме ЦО на учебния ден съобразно желанията на родителите. 

От 2010 година насам се организира ЦО изцяло в начален етап. Там обикновено  

групите са 3, като една е сборна съобразно броя на заявилите желание за включване в 

ЦО. В прогимназиален етап учениците и техните родители не заявяват желание за 

включване в ЦО и не се събират необходимия брой ученици за разкриване на група. И 

през 2022/2023 учебна година предвиждаме ЦО на учебния ден в начален етап. 

След извършения анализ плануваният училищен прием за 2022/2023 учебна година в СУ 

"Св. Св. Кирил и Методий" е както следва: 

І клас - 22-ма ученици 

V клас – 26  ученици. 

Прогнозният брой ученици в останалите класове е: 

ІІ клас – 15  ученици. 

ІІІ клас -19   ученици. 

ІV клас -25   ученици. 

VІ клас -20   ученици. 

VІІ клас -24  ученици. 

ЦО на учебния ден: І-ІV клас. 

Прогнозен  брой ученици 2022/2023: 142-ма  ученици. 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 
2022/2023 

УЧЕБНА ГОДИНА 
Клас Брой паралелки Брой места Целодневна 

организация 

І 1 22 да 

V 1 26 не 

Свободни места  ІІ-VІІ клас: 

Клас Брой 

паралелки 

Брой места Брой 

свободни 

места 

Целодневна 

организация 

ІІ 1 22 7 да 

ІІІ 1 22 3 да 

ІV 1 22 0 да 

VІ 1 26 6 не 

VІІ 1 26 2 не 

 



2. Съгласуване избор на учебници  

На основание чл. 16, ал.1,т.8  от Правилника за създаването, устройството и дейността 

на обществените съвети, Общественият съвет към СУ "Св. Св. Кирил и Методий" моля 

да съгласувате направения  избор  от учителите  на учебници и учебни комплекти за І и 

ІV клас, които се предоставят за безвъзмездно ползване  както следва: 

 

І клас: 

1.Български език   -   изд.Просвета Азбуки 

2.Читанка  -  изд. Просвета Азбуки  

3.Математика – изд. Просвета Плюс 

4.Родинознание   - изд. Клет България  

5. Музика  -  изд.Просвета Плюс   

6.Технологии и предприемачество /учебник и албум/  -   изд. Бит и техника 

7.Изобразително изкуство -  изд. Клет България 

 

ІV клас: 

1.Български език - изд. изд. Просвета Плюс 

2.Читанка - изд. изд. Просвета Плюс  

3.Английски език -  „Просвета София“ 

4.Математика - „Просвета Плюс“ 

5.Компютърно моделиране – „Просвета София“  

6.Човекът и обществото - Клет България  

7.Човекът и природата - изд. Клет България 

8.Музика – „Просвета Плюс“ 

9.Изобразително изкуство - „Просвета София“ 

10.Технологии и предприемачество - „Просвета Плюс“ 

 

Моля за получаване на становище по училищния план прием и съгласеване на 

избора на учебници за І и ІV клас не по-късно от 24.03.2022 г. 

 

С уважение, 

МАРИЯ ДИМИТРОВА 

Директор СУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Лехчево 

 

 

 


