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            Средно училище  „Черноризец Храбър“ 
гр.Пловдив, ул.“Съединение“№9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@cherhrab.com; sou_4.x@ abv.bg 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Елена Кисьова 

Директор на СУ “Черноризец Храбър“ 

 

 

ПЛАН-ПРИЕМ 

на ученици в първи клас за учебната 2021-2022 година 

РАЗДЕЛ І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приемът на ученици в І клас в СУ “Черноризец Храбър“ се осъществява в съответствие 

със Закона за предучилищното и училищно образование,   Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование за осъществяване на приема в първи 

клас  и  НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията 

на град Пловдив /Приета с Решение  № 29, взето с Протокол № 4 от 27.02.2020 г. на 

Общински съвет-Пловдив/. План-приемът се утвърждава след съгласуване с обществиея съвет 

към СУ „Черноризец Храбър“ с протокол № 3 от 12 .01.2021 г. 

 С тази програма се определят условията и редът за приемане на ученици - дневна 

форма на обучение в първи клас  в Средно училище „Черноризец Храбър“ - град Пловдив за 

учебната 2021-2022 г. 

  Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна 

възраст в 2021 година, това са родените през 2014 година деца и предстои да постъпят в първи 

клас през 2021/2022 учебна година. 

В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 

6-годишна възраст през 2021 година. Задължително условие е наличието на готовност за 

училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно 

образование от детската градина, в която е завършило подготвителна група. 

Приемането на учениците в първи клас ще се осъществява чрез централизирано 

електронно класиране, съгласно описаните в Наредба за приемане на ученици в първи клас на 

общинските училища на територията на град Пловдив, от община Пловдив правила. 
 
 В програмата за училищен план-прием към СУ „Черноризец Храбър“  се определя целия 

процес на: 
 

1. Определяне броя на паралелките и броя на местата в паралелките. 

2. Описание на организацията по приема чрез  централизираното класиране. 

 

РАЗДЕЛ ІІ.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И БРОЯ НА МЕСТАТА В 

ТЯХ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА  В СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 

1. Училищното обучение в първи клас към СУ „Черноризец Храбър“ се осъществява при 
целодневна организацията на учебния ден. 
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2. Училищният план-прием за първи клас за учебната 2021-2022 година е следният: 
 

2.1 определяне броя на паралелките и броя на местата в паралелките за училището : 
 

 За учебната 2021-2022 година СУ „Черноризец Храбър“ ще сформира  6 паралелки 
за І клас. 

 За учебната 2021-2022 година СУ „Черноризец Храбър“ обявява 140 свободни места 

за бъдещи първокласници 

I“А“ клас  - 24 
I“Б“ клас  - 24 
I“В“ клас  - 24 
I“Г“ клас  - 24 
I“Д“ клас  - 22 
I“Е“ клас  - 22 

 
2.2 Определяне за вида на целодневната организация на обучение 

 
 За учебната 2021-2022 година СУ „Черноризец Храбър“ ще сформира  6 групи за 

ЦОУД за І клас, според броя на подадените заявления. 
 За учебната 2021-2022 година СУ „Черноризец Храбър“ обявява 140 свободни места 

за бъдещи първокласници, посещаващи групите за целодневна организация на 
учебния ден. 

 Групите за  целодневна организация са самостоятелни за всяка паралелка. 
 Учебните часове и дейностите от целодневната организацияна учебния ден са 

обособени в самостоятелни блокове, съгл. чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба 10/2016.  
 Задължителните учебни часове по учебен план се провеждат до обяд в самостоятелен 

блок, а самоподготовката, занимания по интереси, организиран отдих и физическа 
активност се провеждат след обяд /в самостоятелен блок/. 
 

2.3 за начина на организиране на обедното хранене на децата 
 

 Обедното хранене на учениците в първи клас за учебната 2021-2022 година ще се  

осъществява по график не по-малко от 20 минути за обедно хранене на учениците (от 
12,00 часа) при спазване на противоепидемичните мерки. 

   
2.4 за изучаваните в училището чужди езици 

В СУ „Черноризец Храбър“  изучаването на чужди езиц започва от ІІ клас 
език.    

 Изучаваният чужд език за учениците от начален етап на образование е английски 
език. 

2.5 за сменността на обучение на класовете  

В СУ „Черноризец Храбър“   обучението за учениците е едносменно. Учениците от I до 

до ХІІ клас се обучават само предиобед в  училището. 

  

 Настоящата програма за план-прием е съгласуван с Обществения съвет/протокло № 3 от 

12.01.2021г./ на училището и е гласуван на ПС на 24.02.2021 г. 

 
 

 

 

Изготвил:    

             Станимира Димитриева - ЗДУД  
 
 
 


