МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СЕПТЕМВРИ

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование ( обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г., в сила от 9.06.2017 г., бр. 77 от 26.09.2017 г. е
необходимо изменение и допълнение на
Системата за приемане на учениците в първи клас на общинските училища
на територията на град Септември
приета с Решение № 639 взето с Протокол № 27 от редовното заседание на Общински съвет гр.
Септември проведено на 22.02.2017 г.

Проект!

За изменение и допълнение
на
Системата за приемане на учениците в първи клас на общинските училища на територията на
град Септември
приета с Решение № 639 взето с Протокол № 27 от редовното заседание
на Общински съвет гр. Септември проведено на 22.02.2017 г.

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В чл. 5
1. ал. 1 изменяме:
(1) Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование ( обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г., в
сила от 9.06.2017 г., бр. 77 от 26.09.2017 г. ), общинската администрация изготвя списъци на
децата с включен постоянен/настоящ адрес , които следва да постъпят в първи клас, и в срок
до 31 януари на съответната година ги предоставя на директорите на училищата.
2. ал. 2 изменяме:
(2) Списъците съдържат данни за децата, които трябва да постъпят в първи клас през
следващата учебна година и са адресно регистрирани по постоянен/настоящ адрес на
територията на община Септември към началото на календарната година (1 януари).
3. ал. 3 изменяме:
(3) За всяко училище се изготвят индивидуални списъци, така че децата да са с
постоянен/настоящ адрес в близост до училището / По райони - приложение 1, 2 и 3/.
* Приложенията да се имат предвид само при недостиг на свободни места в
съответното училище.

Раздел ІІ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И БРОЯ НА МЕСТАТА В ТЯХ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА
ГОДИНА
В чл. 7
1. ал. 3 се изменяме:

(3) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на
директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет
страницата на училището.
2. Добавяме ал. 4:
(4) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Директорът до 10 април информира началника на
регионалното управление на образованието и финансиращия орган за утвърденияпланприем за предстоящата учебна година.

Раздел ІV
КЛАСИРАНЕ

В чл. 16
1. ал. 4 изменяме и добавяме т.1, т.2, т.3,т.4 и т.5:
чл. 4. При по-голям брой кандидати, спрямо наличните свободни места, за определено
училище, се прилагат критерии.
1. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, при
спазване на водещия критерий децата се разделят в четири групи.
2. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по
благоприятен за ученика.
3. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите определени в чл.
43, ал. 3 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното
образование ( обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г., в сила от
9.06.2017 г., бр. 77 от 26.09.2017 г. ), като първо се приемат децата от първа група.
4. Когато с броя надецата в определена група по чл. 43, ал. 3 от Наредба №10 от 01.09.2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование ( обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г., в сила от 9.06.2017 г., бр. 77 от 26.09.2017 г. ) се надхвърля
броят на местата, определени с училищния план-прием, децатав тази група се подреждат
според според допълни критерии.
5. При по-голям брой кандидати, спрямо наличните свободни места, за определено училище
, могат да се прилагат и други допълнителни критерии, определени от общината които са
свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

2. ал. 5– добавяме текста по Приложение № 4:
(5) Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от събраните точки и реда на
посочените желания. Общият брой точки е сбор от точките по отделните критерии по
Приложение 4.

* Приложенията да се имат предвид само при недостиг на свободни места в
съответното училище.
Раздел V
ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ

В чл. 21 – добавяме текста по Приложение № 4:
(21) Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от
родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните
точки по съответните критерии за класиране по Приложение № 4.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

В Преходни и заключителни разпоредби § 1изменяме:

§1. Настоящата Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на
територията на град Септември е разработена на основание чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1
от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование ( обн., ДВ, бр. 73 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г., в сила от 9.06.2017 г., бр. 77 от 26.09.2017 г. и в
изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Към Приложение 1 – района на СУ „Христо Ботев“ гр. Септември добавяме
и с. Лозен / съсласно чл. 43, ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование ( обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46
от 2017 г., в сила от 9.06.2017 г., бр. 77 от 26.09.2017 г. ) /

Приложение 1

СУ„Христо Ботев“
1. гр. Септември
2. с. Лозен

Приложение 4
Критерии за осъществяване приема в първи клас:
№
І
1

1.1

1.2

1.3
ІІ
1.

2.
3.
4.

5.

Критерии
Водещ критерий
Постоянния/настоящия адрес на детето е:/общия
брой точки по този критерии е сбор от точките по
критерии 1.1 и един от критериите 1.2 или 1.3, в
зависимост от посочените желания/
1.1.1
В Община Септември
1.1.2
Извън Община Септември /не се
ползват точки и по критерии 1.2 и 1.3/
Ползва се
1.2.1
В района на училището, без да
един от
I
е променян в последните над
тези
група три години преди подаване на
четири
заявлението
критерия
1.2.2
В района училището повече от
II
1 година, но
група постоянният/настоящият им
адрес е променен през
последните от 1 до 3 години
преди подаване на
заявлението
1.2.3
В района на училището , но
III
постоянният/настоящият им
група
адрес е бил променен през
последната една година
преди подаване на
заявлението
1.2.4
В района на училището , но
IV
постоянният/настоящият им
група адрес е бил извън
прилежащия район на
училището към деня на
подаване на заявлението
В района на училище, който граничи с района на
училището, за което кандидатства
Допълнителни критерии
Дете с трайни увреждания над 50%
Дете със СОП

точки

Дете с двама починали родители
Дете с един починал родител
Други деца от семейството обучаващи се в
училището
Деца завършили подготвителна група в избраното
училище /ползва се само за училищата, в които има
подготвителни групи/
Други допълнителни критерии, определени от
общината /свързани с достъпа до образование и не
са дискриминационни/

5

Документи доказващи критериите

7 т.
0 т.
5
Проверка от комисията към училището
при записване или документ от служба
ГРАО за настоящ адрес на детето
4

3

2

1

5

5

Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за
детето /копие/, валидно към датата на
записване
Актове за смърт на родителите
Акт за смърт на родителя
Проверка от училището

5

Проверка от училището

Забележка:


При класиране да се спазват разпоредбите на чл. 43 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в
училищното образование ( обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г., в сила от 9.06.2017 г., бр. 77 от
26.09.2017 г. ),



При по-голям брой кандидати, спрямо наличните свободни места, за определено училище , могат да се прилагат и други
допълнителни критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

В 30 дневен срок от публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Септември на
интернет страницата на община Септември заинтересованите лица могат да представят
своите предложения и становища на е- mail: municipality@septemvri.org

