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4. ОУ  "Професор  Джон  Атанасов" 

1592 гр. София  
ж.к. "Дружба  1" , ул. "Тирана" №  12 
http:4oubg.com 

 

тел/факс:889 97 26 
тел.979 09 63, 889 96 26 
Е- mail:school4sofia@abv.bg  

 

3 А  П  О  В  Е  Д  

№0647/08.03.2021 г. 

На  основание  чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от  ЗПУО  и  чл. 42, ал.lот  Наредба  №  10 от  
01.09.2016г., за  организация  на  дейностите  в  училищното  образование  и  във  връзка  със  
становище  на  Обществен  съвет  Протокол№5/04.03.2021 г/., във  връзка  с  Протокол  №  
7/02.02.2021 г.на  ПС  

УТВЪРЖДАВАМ: 

Училищен  план-прием  на  4 ОУ  „ Проф.Джон  Атанасов" за  учебната  2021 /2022година  
съобразно  стандарта  за  физическата  среда  и  информационно  осигуряване  на  детските  
градини, училищата  и  центровете  за  подкрепа  за  личностно  развитие  и  стандарта  за  
финансирането  на  институциите, както  следва: 

І. Брой  на  паралелките  в  I B" и  V-T" клас: 
✓ I R" клас  — 5 паралелки  
✓ V"Т" клас  -- 5 паралелки  

2. Брой  на  местата  в  паралелките  в  I-В" и  V_T" клас: 
✓ I B" клас  — 120 ученика  
✓ V'•" клас  — 132 ученика  

3. Целодневна  организация  на  учебния  ден: 
✓ Предвижда  се  целодневна  организация  на  учебния  ден  за  ученици  от  I-ft" клас  до  
IV'" клас. 

Училищният  план-прием  е  съобразен  с  броя  на  учениците  в  населеното  място, училищната  
мрежа  и  стратегията  на  СО  и  община  „Искър" 

Таня  Груева  
Директ~р  , 



Изх. №  00998/29.01.2021г. 	 Приложение  №  2 

СВОБОДНИ  МЕСТА  
ЗА  ПРИЕМ  В  ПОДГОТВИТЕЛНИ  ГРУПИ  ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  

2021/2022 ГОДИНА  

4 ОУ  «Проф. Джон  Атанасов», Искър  
/№, наименование  на  училището, район / 

1. СВОБОДНИ  МЕСТА  ЗА  ЦЕЛОДНЕВНА  ОРГАНИЗАЦИЯ. 

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ  Брой  деца  по  НЕИСПУО  
г  към  06.02.2021 	. 

Брой  свободни  места  за  
учебната  2021/2022 г. 

Подготвителна  
годишни  деца  

група  за  5- 

Подготвителна  
годишни  деца  

група  за  б- 

• В  колона  2 ,,Брой  деца  по  НЕИСПУО" към  06.02.2021 г. за  6- годишни  деца  се  
вписва  броят  на  децата  на  5 години, родени  през  2015 г., които  вече  посещават  
подготвителна  група  в  училището  през  настоящата  учебна  година. 

2. СВОБОДНИ  МЕСТА  ЗА  ПОЛУДНЕВНА  ОРГАНИЗАЦИЯ. 

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ  Брой  деца  по  ПЕИСПУО  
към  06.02.2021 г. 

Брой  свободни  места  за  
учебната  2021/2022 г. 

Подготвителна  
годишни  деца  

група  за  5- 2 3 

Подготвителна  
годишни  деца  

група  за  б- 19 17 

Директорът  на  училището  носи  дисциплинарна  отговорност  относно  коректностга  на  
подадената  информация. 

~iGо  Р  ДжА  

✓J~ l- ._ Z { ` ,~ 
ДИРЕКТОР: 	  

/r~~ис --и'"",~е  ат/ 



Директор: Таня  Груева  
/Име, фамил  
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Предложение  за  училищен  план-прием  за  първи  клас  за  учебната  2021/2022 г. 

4 ОУ  „Проф. Джон  Атанасов" 
iпълно  наименование  на  училището, район/ 

УЧИЛИЩЕН  ПЛАН-ПРИЕМ  2020/2021 г. ОБОБЩЕНО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  
УЧИЛИЩЕН  ПЛАН-ПРИЕМ  ЗА  
УЧЕБНАТА  2021/2022 г. 

Брой  паралелки  Общ  
брой  
ученици  

От  тях  брой  
ученици 	от  
прилежащия  
район 	на  
училището  

Брой  
групи  
ЦДО  

Брой  
ученици  
по  
прилежащ  
район 	на  
уч  ил  и  щето  

Брой  
паралелки  

Брой  
ученици  
в  
паралелка  

Брой  
групи  
ЦДО  

Утвърден  Осъществен  

5 5 116 107 5 5 5 24 5 

Във  връзка  с  предложението  за  училищен  план-прием  декларирам  следното: 

1. През  учебната  2021/2022 г. в  повереното  ми  училище  Е/ НЕ  Е  обезпечена  
/вярното  се  подчертава/ 

полудневната  организация  на  учебния  ден  преди  обяд. 

2. Повереното  ми  училище  не  може  да  премине  на  едносменен  режим  на  обучение  
през  учебната  2021/2022 г. поради  следните  причини: 

/попълва  се  само  от  училищата, които  не  могат  да  преминат  на  едносменен  режим/ 

3. Предприети  са  следните  дейности  за  поетапно  преминаване  на  едносменен  
режим  на  обучение: 
/попълва  се  само  от  училищата, които  не  могат  да  преминат  на  едносменен  режим/ 

4. Осигурена  е  възможносrга  за  целодневната  организация  на  учебния  ден  за  
учениците  от  I до  IV клас; 	g_А/НЕ  

5. Осигурена  е  възможността  за  целодневната  организация  на  учебния  ден  за  
учениците  от  V до  VII клас; ДА/НЕ  

6. Налична  е  материално-техническа  база. g_А/НЕ  

Изготвил: Елица  Петрунова  - ЗДУД  
/Име, фамилиs~, 


