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УЧИЛИЩЕН  

ПЛАН-ПРИЕМ  

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

от  Наредба  №  10 от  01.09.2016 г. за  организация  
на  дейностите  в  училищното  образование  

(изм.и  доп.от  02.10.2020 г.) 

за  учебната  2021 /2022 год. 

Училищният  план  —прием  е  приет  на  Педагогически  съвет  —протокол  №09/24.03.2021 г., 
съгласуван  е  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  №  04/08.03.2021 г. и  е  утвърден  
със  заповед  на  директора  №  230 / 24.03.2021 г. 



1. (съгл. чл. 142, ал. 1 от  ЗПУО) Учениците  постъпват  в  училище  на  местата, определени  с  
училищния  план-прием. 
2. (съгл. чл. 142, ал. 2 от  ЗПУО) Училищният  план-прием  определя  броя  на  местата, на  които  
учениците  посrьпват  в  първия  от  класовете  на  началния  и/или  на  прогимназиалния  етап. Този  
брой  може  да  се  променя  от  ' директора  в  следващите  класове  в  съответствие  с  реално  
записаните  ученици. 
3. (съгл. чл. 145 от  ЗПУО) Освен  в  случаите, определени  в  ЗПУО, приемането  на  учениците  в  I 
клас  не  може  да  се  извършва  въз  основа  на  проверка  на  способностите  им. 
4. (съгл. чл. 143, ал. 1 от  ЗПУО, чл. 41, ал. 1 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование) Училищният  план-прием  определя  за  училището  за  
всяка  предстояща  учебна  година: 

• броя  на  паралелките  в  I и  V клас; 
• броя  на  местата, в  паралелките  в  I и  V клас  съобразно  стандарта  за  физическа  среда  и  

информационното  и  библиотечното  осигуряване  на  детските  градини, училищата  и  
центровете  за  подкрепа  за  личноетно  развитие  и  стандарта  за  финансирането  на  
институциите; 

• промяна  броя  на  паралелките  в  останалите  класове  и  свободните  места  в  тях; 
• класове, за  които  се  предвижда  целодневна  организация  на  учебния  ден. 

5. (съгл. чл. 41, ал. 2 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  училищното  
образование) Училищният  план-прием  не  включва  прием, който  се  извършва  по  реда  на  чл. 142, 
ал. 3 и  4 от  ЗПУО. 
6. (съгл. чл. 143, ал. 1 от  ЗПУО, чл. 42 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование) Училищният  план-прием  се  определя  от  директора  въз  
основа  на  анализ  на  броя  на  учениците  в  населеното  място, училищната  мрежа, ДОС  за  
физическата  среда  и  информационното  и  библиотечно  осигуряване  на  детските  градини, 
училищата  и  центровете  за  подкрепа  за  личностно  развитие  и  съобразно  информационната  
система  и  стратегията  на  общината. 
7. (съгл. чл. 43, ал.1 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  училищното   
образование) За  осъществяване  на  приема  в  първи  клас  за  всяко  населено  място  с  повече  от  
едно  училище  общините  разработват  система  за  прием, в  която  водещ  критерий  е  близостта  на  
училището  до  постоянния/настоящия  адрес  на  детето, и  определят  прилежащи  райони  на  
училищата  за  обхват  на  учениците. 
8. (съгл. чл. 43, ал.2 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  училищното  
образование) В  територията  на  прилежащия  район  на  средищните  училища  се  включват  и  
населените  места, от  които  са  насочени  учениците, в  които  няма  училище. 
9. (съгл. чл. 43, ал. 7 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  училищното   
образование) При  голям  брой  кандидати  за  прием  в  I клас  за  определено  училище  се  прилагат  и  
следните  критерии: 

• дете  с  трайни  увреждания  над  50%; 
• дете  с  един  или  двама  починали  родители; 
• други  деца  от  семейството  над  1 2-годишна  възраст, обучаващи  се  в  училището; 
• дете  от  семейство  с  повече  от  две  деца; 

10. Децата  посrьпват  в  I клас  със  заявление  на  родителите  или  настойниците  им. 
11. (съгл. чл. 44, ал. 1 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  училищното  
образование)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. 
12. (съгл. чл. 44, ал.2 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  училищното   
образование) Директорът  до  10 април  информира  началника  на  регионалното  управление  на  
образованието  и  финансиращия  орган  за  утвърдения  училищен  план-прием  за  предстоящата  
учебна  година. 
13. (съгл. чл. 45, ал. 1 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  училищното   
образование) За  изпълнение  на  училищния  план-прием  директорът  със  заповед  определя  



училищна  комисия, която  приема  заявления  за  прием  в  I u/unu за  преместване  в  V клас  и  
извършва  всички  дейности  по  приема  на  учениците. 
14. (съгл. чл. 45, an.3 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в   
училищното  образование) Директорът  утвърждава  списъците  на  приетите  ученици  по  
парanелки  в  срок  до  начапото  на  учебната  година. 
15. (съгл. чл. 46 , ал. 1 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в   
училищното  образование) Над  утвърдения  училищен  план-прием  може  да  се  приеме  ученик  в  I 
клас, ако: 

1. постоянният  или  настоящият  адрес  на  детето  е  променен  след  изтичане  на  срока  за  
подаване  на  заявление  за  участие  в  приема  по  чл. 43 от  друго  населено  място  в  прилежащия  
район  на  училището; 

2. условията  на  физическата  среда  на  училището  позволяват  това; 
З. при  приема  по  чл. 43 са  били  приети  всички  заявили  желание  за  участие  деца  от  групите  

по  чл. 43, ал. 3, т. 1- 3 включително . 
16. (съгл. чл. 46, ал.2. от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в   
училищното  образование)  Когато  са  изпълнени  изискванията  по  ал. 1, ученикът  се  записва  със  
заповед  на  директора  на  училището  в  рамките  на  допустимия  брой  ученици  в  парanелка  по  чл. 
61, ал. 4 от  Наредбата  за  финансирането  на  институциите  в  системата  на  предучилищното  и  
училищното  образование, приета  с  ПМС  №  219 от  2017 г. (ДВ, бр. 81 от  2017 г.). 
17. (съгл. чл. 46, ал.3. от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в   
училищното  образование) Ако  броят  на  учениците  в  паралелките  от  I клас  в  училището  е  
определен  при  условията  на  чл. 61, ал. 4 от  Наредбата  за  финансирането  на  институциите  в  
системата  на  предучилищното  и  училищното  образование, когато  са  изпълнени  изискванията  
по  ал. 1, ученикът  се  записва  със  заповед  на  директора  на  училището, ако  е  получено  
разрешение  на  минисrьра  на  образованието  и  науката  по  чл. 61, ал. 5 от  Наредбата  за  
финансирането  на  институциите  в  системата  на  предучилищното  и  училищното  образование. 

18. (съгл. чл. 47, ал. 2 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  
училищното  образование) В  срок  до  15 септември  училището  изпраща  в  съответната  община  
сведение  за  децата, записани  в  I клас  към  момента. 
19. (съгл. чл. 147 от  ЗПУО) Условията  и  редът  за  приемане  и  преместване  на  учениците  се  
определят  с  ДОС  за  организацията  на  дейностите  в  училищното  образование . 
20. (съгл. чл. 148, ал. 1 от  ЗПУО) При  преместването  си  учениците  от  I до  VII клас  включително  
не  полагат  приравнителни  изпити. 
21. (съгл. чл. 103 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  училищното  
образование) Ученик  може  да  се  премества  при  наличие  на  свободни  места  в  паралелката, в  
която  иска  да  посrьпи  в  приемащото  училище. 
22. (съгл. чл. 104, ал. 1 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  
училищното  образование) За  свободни  места  се  считат  местата  до  утвърдения  училищен  план- 
прием, които  включват: 
незаетите  места; 
освободените  през  учебната  година  места. 
23. (съгл. чл. 104, ал. 2 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  дейностите  в  
училищното  образование) Свободните  места  се  обявяват  в  тридневен  срок  от  освобождаването  
им  на  сайта  на  училището  и  в  регионanно  управление  на  образованието . 

План-прием  за  първи  клас  за  учебната  2021-2022 г. 

Класове  Брой  парanелки  Брой  ученици  в  парanелка  
I 1 24 
V 2 26 

Класове, за  които  се  предвижда  целодневна  организация  на  учебния  ден  

Класове  с  целодневна  организация  на  учебния  
ден  за  2021 /2022 учебна  година  

I кл  II кл  IIIкл  IVкл  Vкл  VIкл  VIIкл  



Основно  учиRище  „Петко  Рачов  Славейков" гр. Пещера, 
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ЗАПОВЕД  
№  230 / 24.03.2021 год. 

На  основание  чл. 143, ал. 1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование, чл. 
41 от  Наредба  №  10 от  1 септември  2016 г. за  организация  на  дейностите  в  училищното  
образование  и  чл. 31, ал. 1, т. 8 от  Наредба  №  15 от  22.07. 2019 г. за  статута  и  професионалното  
развитие  на  учителите, директорите  и  д~угите  педагогически  специалисти  и  становище  на  
обществения  съвет  от  08.03.202 година  

УТВЪРЖДАВАМ: 

I. Училищен  план-прием  за  учебната  2021/2022 година, както  следва: 

> 1 паралелка  в  първи  клас  с  брой  на  ученици  - 24. 

➢ 2 паралелки  в  пети  клас  с  брой  на  учениците  във  всяка  паралелка  - 26. 

II. Дейностите  по  приема  на  учениците  в  първи  и  пети  клас  се  осъществява  от  комисия  по  
изпълнение  на  училищния  план-прием, назначена  с  моя  заповед  №  449 / 14.09.2020 год. 

III. Настоящата  заповед  да  се  сведе  до  знанието  на  председателя  на  комисията-М.Кавлакова, 
членове  - Н.Салиева  и  Т.Андреева  по  изпълнение  на  училищния  план-прием  . 

IV. Графиците  на,дейностите  за  извършване  на  приема  в  I и  в  V клас  да  бъдат  публикувани  
на  електронната  страница  на  училището  от  Кр.Мишева, а  във  фейсбука  на  училището  от  
Любка  Такева. 

Контрол  по  изпълнение  на  заповедта  възлагам  на  Ася  Гпасова  - заместник  директор  

ДИРЕКТОР: 	 
~ - - -- 
/1T. Христоекова / 

ЗАПОЗИАТИ  СЪС  ЗАПОВЕДТА: 

№  

по  
ред  

Име  и  фамилия  подпис  

1.  Ася  Спасова  
2.  Митка  Кавлакова  ~ 
3.  Невин  Салиева  ~ 
4.  Таня  Андреева  

. 5.  Красимира  Мишева  
6.  Любка  Такева  т~J 


