СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - СМОЛЯН

ЗАПОВЕД
№ РД-07-263/23.11.2018 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование;
Решение на Педагогическия съвет, взето на 21.11.2018 година

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ :

Правилника за устройство и дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в
Раздел III - Преместване на ученици, както следва:

Чл. 185. Преместване на ученик е всеки случай на постъпване в друга паралелка
на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 ЗПУО. Редът и
условията за преместване в друго училище се отнасят за ученици от I до XII клас .

( 2) Преместването в друга паралелка на същото училище се извършва след
заявено желание на родителя/настойника и при спазване на следните условия и
ред:
1. Наличие на свободни места в паралелката, в която ученикът иска да се
премести;
2. Подаване на писмено заявление от родител/настойник на ученика
съгласно чл.12, ал.2 от ЗПУО до директора на училището;
3. Посочване в заявлението на конкретните мотиви, налагащи това
преместване, и при възможност - прилагане на съответните документи,
доказващи обстоятелствата за преместването;
4. В срок от 3 работни дни директорът определя със заповед условията за
приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика
относно различията в учебния план в паралелката и необходимите
приравнителни изпити, ако има такива.
5. В случай на отказ ученикът да бъде преместен, директорът писмено
уведомява родителя/настойника за причините.
Чл. 186. ОТПАДА - текстът отива към чл.185

Чл. 187. Ученици може да се преместват в друго училище при наличие на
свободни места в паралелката, в която искат да постъпят в приемащото училище.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическия колектив на СУ
„Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян за сведение и изпълнение.

РОСИЦА ШЕХОВА
Директор на СУ „ Св. св. Кирил и Методий“ - Смолян

