
ОСНОВИО  УЧИЛИЩЕ  „ИВАН  ВАЗОВ" 

ЗАПОВЕД  
№  1038 

Русе, 24.04.2018 г. 

На  основание  чл.258, ал.1, чл. 259, ал.1, чл. 56 и  във  връзка  с  чл. 60 и  чл. 61 от  ЗПУО, 
чл.19, ал.1, ал.2, т.5 от  Наредба  №  12 от  01.09.2016 г. за  статута  и  професионалното  развитие  
на  учителите, директорите  и  други  педагогически  специалисти, Наредба  за  условията  и  реда  
за  записване, отписване  и  преместване  на  деца  в  общинските  детски  градини  и  
подготвителните  групи  в  училищата  на  територията  на  община  Русе  / Решение  №  342, 
прието  с  Протокол  №  13/19.09.2016 г. на  Общински  съвет  - Русе, посл. изм. и  доп. с  Решение  
№  807, прието  с  Протокол  №  32/ 22.03.2018 г. на  общински  съвет  - Русе/ 

НАРЕЖДАМ: 

1. Да  бъде  извършен  прием  на  деца  в  подготвителна  група  за  учебната  2018/2019 г. в  
групи, както  следва: 

Група  Брой  деца  в  
група  

Адрес  

ПГ  1 20 ул. "Цар  Асен" 26, бл. "Съединение ", вх. Е  
ПГ  2 20 ул. "Ген. Гурко" 1, бл. "Строител", вх. В  

2. При  организация  на  приема  да  се  спазва  График  на  дейностите  за  прием  в  детски  
градини  и  подготвителни  групи  в  общинските  училища  на  територията  на  община  Русе  за  
учебната  2018/ 2019 г. 

ОПРЕДЕЛЯМ : 

1. Комисия  за  прием  на  деца  в  подготвителни  групи  в  ОУ  „Иван  Вазов"- Русе  за  
учебната  2018/ 2019 г. в  състав: 

Председател: Бисер  Пелев  - заместник-директор  по  учебна  дейност  

Членове: Силвия  Върбанова  - ст. учител  в  подготвителна  група  

Камелия  Вълова  - учител  в  подготвителна  група  

2. Задължения  на  комисията: 

- 	Познават  и  спазват  Наредба  за  условията  и  реда  за  записване, отписване  и  
преместване  на  деца  в  общинските  детски  градини  и  подготвителните  групи  в  училищата  на  
територията  на  община  Русе; 

- 	Спазват  Графика  на  дейностите  за  прием  в  подготвителните  групи  в  общинските  
училища  на  територията  на  град  Русе  за  учебната  2018/ 2019 г. 

3. Място  за  работа  на  комисията  по  прием  на  деца  в  подготвителни  групи  - етаж  1, стая  
№  102. 



% 

ТЕОДОРА  ЙОРДАНОВА  
Директор  на  ОУ  ,, Иван  Вазов  "- Р,усе  

4. Работно  време  на  комисията  по  прием  на  деца  в  подготвителни  групи  - от  08:00 ч. до  
17:30 ч. 

Заповед  да  се  доведе  до  знанието  на  горепосочените  лица  за  сведение  и  изпълнение. 
Същата  да  бъде  изложена  на  видно  място  в  училище  за  информация  на  всички  желаещи, 
както  и  оповестена  в  официалния  сайт  на  ОУ  „Иван  Вазов"- Русе  от  инж. Росица  Димитрова  


