ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ

№

Промени в:

1.
2.
3.
4.

чл. 3, т. 5 – след думата „прием“ се добавя израза „в първи клас“.
чл. 6, ал. 1 – след думата „децата“ се добавя израза „от град Търговище“.
чл. 6, ал. 2 – премахват се скобите и се слага тире преди израза „1 януари“.
чл. 6, ал. 3 – след думата „децата“ се добавя израза „в първи клас“, премахва се
израза „Приложения-скици“;
чл. 7, ал. 1 – разменят се местата на думите „целодневна“ и „полудневна“.
чл. 8 – датата 31.03. се заменя с 28.02.
чл. 9 – отпадат точките от 1 до 5 и се заместват както следва:
1. Изготвяне и предоставяне на училищата от Община Търговище на списък на
децата, които следва да постъпват в първи клас през новата учебна година.
2. Утвърждаване на училищния план-прием със Заповед на директора на
училището.
3. Изпращане на информация за утвърдения план-прием до началника на РУОТърговище (бр. паралелки, бр. места в паралелките).
4. Определяне със Заповед на училищна комисия по организиране на електронния
прием на децата за първи клас.
5. Организиране на дейностите по електронното класиране на деца в първи клас.
6. Утвърждаване на списъците на приетите в първи клас ученици.
7. Изпращане на сведение в община Търговище за:
7.1. Записаните деца в подготвителна група и/или в първи клас към 14 септември.
7.2. Брой незаписани деца, но подлежащи на обучение в първи клас, от
преимуществения район на училището.
8. Осъществяване на дейностите по установяване причините за непостъпване в
първи клас на деца, включени в списъка по т. 1 и т.7.2.
чл. 10, ал. 2, т. 3 - след думата „развитие“ се добавя израза „след неговото
публикуване“.
чл. 10, ал. 3 - датата „31 март“ става „30 март“.
чл. 10, ал. 4 - след думата „утвърденият“ се добавя думата „училищен“ и след
думата „табло“ се добавя израза „за сведение на“.
чл. 11 - преди думата „прием“ се добавя думата „електронния“.
чл. 15 - след думата „посочения“ се добавя израза „срок в графика за работа на
комисията“.
чл. 22 - след думата „табла“ се добавя израза „за сведение на родителите“.
чл. 25, т. 1 - след думата „увреждания“ се добавя израза „с 50 и“.
чл. 25, т. 2 - след думата „дете“ се добавя израза „с един или“.
чл. 26, ал. 1 - след израза „графика на“ се добавя израза „програмния продукт“.
чл. 26, ал. 4 - след думата „критерии“ се добавя израза „даващи предимство при
електронно класиране на деца, за прием в първи клас‘.
чл. 26, ал. 5 - след думата „точки“ се добавя „по (4)“.
чл. 33 - след думата „класирано“ се добавя израза „в срокове, определени от
графика за дейностите на училищните комисии“.
чл. 35, т. 1 - след думата „записване“ се добавя израза „на дете в първи клас,
участвало в електронно класиране“.
чл. 35, т. 4 – след думата „деца“ се премахва израза „след първи април в годината
на кандидатстване“.
чл. 40, ал. 2 - след думата „електронен“ се добавя „и на хартиен“.
Да отпадне § 6 от Преходни и заключителни разпоредби
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Предложения за промени
в преимуществените райони на училищата
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Промяна
Приложение № 5 - Преимуществен район на I ОУ „Христо Ботев“
град Търговище
ул. „Кюстенджа“ (от ул. „Васил Левски“ до ул. „Камчия“) - добавя се
ул. „Драгоман“ – поправка на техническа грешка
кв. „Изток“ - добавя се
ул. „Цар Шишман“ (до ул. „Урвич) - добавя се
ул. „Алеко Константинов“ - добавя се
ул. „Вардар“ - добавя се

№
1.

Промяна
Приложение № 6 - Преимуществен район на II ОУ „Н. Й. Вапцаров“
град Търговище
1.1. ул. „Кукуш“ - добавя се
1.2. ул. „Драва“ - добавя се
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Промяна
Приложение № 7 - Преимуществен район на III ОУ „П. Р.
Славейков“ град Търговище
ул. „Цар Шишман“ (от ул. „Урвич“ до ул. „Велико Търново“) - добавя се
ул. „Елена“ - добавя се
ул. „Вардар“ - отпада
ул. „Алеко Константинов“ - отпада

№
1.

Промяна
Приложение № 8 - Преимуществен район на IV ОУ „Иван Вазов“
град Търговище
1.1. бл. 72 – добавя се
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Промяна
Приложение № 9 - Преимуществен район на I СУ „Свети
Седмочисленици“ град Търговище
кв. „Калково“ - добавя се
ул. „Богомил“ - добавя се
ул. „Антим I“ - добавя се
ул. „Камчия“ - добавя се
ул. „Кюстенджа“ (от ул. „Камчия“ до ПУИ „Д-р Петър Берон“)

№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.
1.5.

Промяна
Приложение № 10 - Преимуществен район на II СУ „Проф. Никола
Маринов“ град Търговище
ул. „Трайко Китанчев“ - добавя се
ул. „Александър Стамболийски“ (от бл. 36 до бул. „Митрополит
Андрей“ - добавя се
ул. „Г. С. Раковски“ - добавя се
ул. „Вършец“ - добавя се
ул. „Добрич“ - добавя се
бл. 28, кв. „Запад“ 1 - добавя се

