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УЧИЛИЩЕН
ПЛАН-ПРИЕМ
съгласно глава четвърта, раздел II -Планиране и
осъществяване на училищния прием

от Наредба Ns 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование
(изм .и доп.от 13.09.2019 г.)

за учеоната 2020/2021 год .

Учизпгщният план —лрием е приет на Педагогически сьвет —протокол Ns 7113.03.2020 г.,
съгласуван е с Обществепия сьвет към училището - протокол Ns 5/06.03.2020 г. н е утвvрдеи със
заповед на директора Ns280 / 27.03.2020 г.

І . (съгл . чл. 142, ап. 1 от ЗПУО) Учениците постьпват в училище на исстата, определени с
училищиня план-прнем .
2. Училищннят плап-прнем определя броя на местата, на които учениците посгьпват в първня

от класовете иа началния к/или на прогимназиапния етап. Тозв брой може да се променя от
директора в следващите класове в сьответствне с реално записаните ученици.
З . (сьгл. чл. 145 от ЗПУО) Освен в случаите, определени в ЗПУО, лриемането на ученицнте в 1
клас не може да се извърпша въз основа на проверка на способноствте им .
4. (съгл . чл. 143. ад. 1 от ЗПУО. чл. 41, an. l от Наредба Ns 10/01.09.2016 г. за организаиия на
пейносгите в учнлищчото обиазование) Училищният ллан -прнем определя за училищет за
всяка предстояща учебна година:
•
•

броя на ларалелките в 1 и V клас;
броя на местата, в паралелките в I u V xnac сьобразво стандарта за физическа среда и
информациоиното и бвблвотечното осигуряване на детскнтс град®и, училищата и

центровете за подкрела за личностно развитие и стандарта за финансирането на
ИНСТИТуЦпите;
•
•

промяна броя на парапелкнre в останалите класове н свободните места в тях ;
класове, за които се лредвижда цеподневна организация на учебния ден.

5. ( съгл чл 41 ал 2 от Наредба No 10/01 09 2016 г за ооганизащtя на дейностите в vчилнтното
образование) Учнлилипiят план-прием не включва лрием, който се извъртва по реда на чл. 142,
ал . 3 н 4 от ЗПУО.
6. ( съгл. чл . 143. ал . 1 от ЗПУО. чл. 42 от Наоепба Ns 1 0/01 .09.201 6 г. за оnганизацня на
дейностите в училиипiото обиазование) Училищннят план-прием се определя от директора въз
основа на анализ ха броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за
физическата среда и информациопиото и библиотечно осигуряване ва детските градини,

училищата и центровете за подкрепа за личностио развите и съобразно информацнонната
система в стратегията на общниата.
7. (съгл . чл. 43, ал.1 от Насепба Ns 10/01.09.2016 г. за оргапизаиия на пейностите в Vчилищното
образоваине) 3а осьществяване на прнема в първн клас за всяко населено място с ловече от
едно училише общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на
учнлището до посroянния/настоящмя ацрес на детето, и определят прилежащи райони на
училищата за обхват на учениците.
7а. (сьгл . ч:г. 43. ал.2 от Нарепба Ns 1 0/01 .09.20 1 б г. за организацня на дейноствте в цчилищното
образование ) В територнята на прилежащия район на среднщвите училища се включват и
населените места, от които са васочени учениците , в които няма учялнще .
8. (съгл. чл. 43. ал. 7 от Нарепба Ns 10/01.09.2016 г. за опганизация на дейиостИте в vчи .іишното
об азование) При голям брой каидидати за прием в I клас за определено училише се прилагат и
~

следните критерии:
•
•
•
•
•

дете с трайни увреждания над 50%;
дете с един илн двама починали родители ;
други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващн се в училището ;
дете от семейство с повече от две деца;
деца, завърппипi подготвителна група в избраното училище ;

9. Децата постьпваг в I клас съе заявление на родителите нли настойниците им .
10.(съгл. чл . 44, ап.1 от Наnепба Ns 1 0/01 .09.201 6 г. за оnганазаиия на пейностяте в vчвлишното
обnазование)Училищният план-лрием за предстоящата учебна годияа се утвърждава еъс
заповед на дирекroра в срок до 30 март след становище на обществеиня съвет и се публикува на
интернет страницата на учялището.
11.(съгл. чп. 44, ал.2 от Наседба Ns ] 0/01.09.201 б г. за ооганизация на дейвостите в Vчилищпото
обпазование) Директорът до 10 апрнл инфорцира началиика на ретионалното управлевне на

образоваинето и финаисиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата
учебна годщна.
12.( съгл. чл . 45, ал.1 от Наредба Ns 10/01.09.2016 г. за опганизация на пейностите в vчнлишното

обоазованне) За изпълнение на училищЕшя план-прием директорът със заповед определя
училищна комисня, която приема заявления за првем в I и в V клас и извършва вснчкн дейности
по приема на ученицмте .
13.(сьгл. чл . 45, ал.3 от Наседба Ns 10/01.09.201 б г. за опганизация па пейностите в учмлищаото
об азование) Дяректорът утвърждава спнсъгщте на приетите учсници по паралелкн в срок до
~
начапото на учебната година.
14.(съгл . чл. 46 от Нарепба Ns 10/01.09.2016 т. за организаиия на дейностите в училишното
обпазованне) Приемане на учеиици в I и V клас над максимапно определения в училищнмя
план—прнем брой места в паралешса се извършва с разрешенне на началника на РУО по
мотивираио предложеняе на директора на училището в срок до началото на учебната roдяна
при спазване на разпоредбите на ДОС за финансираие на институцните и ДОС за физическата

среда и информационното н библиотечно осиryряване на детските гряцина, училищата н
центровете за подкрепа за личпостно развите.
15.(сьгл . чл . 47, ал. 2 от Нарепба Ns 10/01.09.2016 г. за оnгавизаиия на дейностите в
училишното обоазование) В срок до 15 септемврн училището изпраща в съответната община
сведенне за децата, записани в I клас към момента.

(съгл. чл. 147 от ЗПУО) Условнята и редът за прнемане и преместване на учениците се
16.
определят с ДОС за органвзацията на дейностите в училищното образовапне.
17.(сьгл. чл . 148. an. 1 от ЗПУО ) При преместването си ученищiте от I до V II клас включително

не полагат приравнителни изпитн.
18.(съгл . чл. 103 от Наредба Ns 10/01.09.2016 г. за ортаиизапия на дейностите в vчилишиото

обпазоваиие) Ученик може да се премества при наличне на свободни места в паралслкаrа, в
която иска да постьпи в приемащото учвлище.
19./l/ (съгл . =ш. 104, ал. 1 от Нарепба Ne 10/01.09.2016 г. за оnгаивзация на дейностмте в

училишното обпазование ) За свободнн места се считат местата до утвърдения училнщен планприем, които включват:

незаетите места;
освободените през учебната година места.
12/ (сътл . чл . 104. ал. 2 от Наредба Ns 10101.09.2016 г. за органнзапия на пейностите в
училищвото обпазование) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването
им на сайта на учи:гището н в регионапно удравление на образованието
План-прнем за пьрвн клас за учебната 2020-2021 г.
Класове

Брой па алелки

Брой ученици в па алелка

~

1

24

V

2

26

Класове, за които се предввжда целоднсвна организиги + я на учебнпя ден

Класове с цеподневиа оргаинзация на учебння
ден за 2020/2021 учебна годяна

I кл

II кл

IIIкл IVкл Vкл

V1кл V11кл

