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МОТИВИ
ЗА ПРИЕМАНЕ
на
Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на град Търговище
Причини, налагащи приемането на Система от правила и критерии за прием на ученици
в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище:
В изпълнение на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование на МОН, с Решение № 13 по Протокол № 18 от 28.02.2017 г. на
Общински съвет-Търговище, беше приета Система от правила и критерии за приемане на
ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Търговище. Въз основа
на Системата бяха приети и записани учениците в първи клас за настоящата 2017/2018 учебна
година.
В бр. 77 на Държавен вестник от 26.09.2017 г. бе публикувана Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование на Министерството на образованието и науката. В Наредбата бяха направени
съществени промени, в Глава четвърта „План-прием“, Раздел I Планиране и
осъществяване на училищния прием, регламентираща нови критерии и срокове на планприема на деца в първи клас.
Предвид настъпилите съществени промени в Наредба № 10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование на Министерството на образованието и науката, считаме
за по-целесъобразно да се изготви изцяло нов проект на Система за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на Община Търговище.
Проектът на новата Система регламентира като водещ критерий за прием в първи клас –
близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, като се определят
прилежащи райони на училищата за обхват. Във връзка с водещия критерий се въвежда
разпределение на децата в групи, като се взема посоченият в заявлението адрес, който е поблагоприятен за ученика. Прецизирани са и допълнителните критерии, даващи предимство на
определени групи деца при класирането, изключвайки възможността от дискриминация.
В приложенията към Системата са регламентирани текстовете на заявлението за участие
в класиране, графика на процеса по кандидатстване, класирани и записване на децата в първи
клас, както и заявлението за записване на вече класирано дете.
В Приложение № 4 към Системата са представени карти на прилежащите райони на
училищата, които съдържат списък на граничните улици на съответния прилежащ район на
училището.
Към прилежащите райони на средищните училища на територията на гр. Търговище са
включени и населените места, от които са насочени ученици, в които няма училище.
Заложените правила и критерии в проекта на Системата са обсъдени на работни срещи
със заинтересованите страни на различни нива: ръководства на училища, осъществяващи прием
в първи клас, директори на детски градини, представители на обществени съвети към ДГ,
експерти от РУО-Търговище и родители на бъдещи първокласници. Работната група, изготвила
проекта, е взела под внимание становищата на различни участници в процеса по приема на
учениците в първи клас. Проектът на Системата ще бъде достъпен за обществено обсъждане на
сайта на Община Търговище.
При изработването на проекта на Системата са спазени принципите на необходимост,
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност
и стабилност.

1. Принцип на необходимост: Изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование, за разработване на система за прием на
учениците в първи клас, бяха обсъдени на среща с представители на Община Търговище, с
директорите на общинските училища с първи клас и представители на Регионалното
управление на образованието – Търговище.
2. Принцип на обоснованост: Съгласно чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, учениците се приемат в общинските училища в
първи клас на определените от училищния план-прием места при условията и реда на
държавния образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното
образование. Именно съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование се изисква общините да изготвят система за прием на
учениците в първи клас.
3. Принципите на последователност, предвидимост и откритост: Съгласно, който Община
Търговище своевременно огласява публично критериите, правилата и изискванията.
Заложените правила в проекта на Системата открито са споделени със заинтересованите лица
на различни нива. Коментирани са различни възможни ситуации, така че да бъдат предвидени и
избегнати проблеми. Проектът ще бъде достъпен на сайта на Общината за всички граждани и те
могат да изпратят своите становища.
4. Принцип на съгласуваност: Проектът на Системата е изготвен от работна група. Той е
съгласуван с всички членове на работната група, с всички директори на детски градини с
предучилищни групи и общински училища с първи клас, РУО-Търговище, родители, членове на
обществени съвети.
5. Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: В работната група,
участваща при изготвянето на проекта на Системата за приемане на ученици в първи клас на
общинските училища на територията на град Търговище, бяха включени представители на
родителите, директорите от детски градини и училищата, учители, представители на РУОТърговище. Така беше взето под внимание мнението на различни участници в процеса на прием
на учениците в първи клас.
6. Принцип на правната сигурност: който изисква разпоредбите на административния акт да
бъдат ясни, точни и предвидими, що се отнася до техните последици.
1.

Целите, които се поставят:

С приемането на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на град Търговище се цели осигуряване на съответствие с
изискванията на Глава четвърта „План-прием”, Раздел I Планиране и осъществяване на
училищния прием от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование.
2.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предложените промени не изискват допълнителни финансови средства.
3.

Очаквани резултати:

Очакването е да бъдат въведени ясни правила за всички общински училища, да бъдат улеснени
и по-добре информирани родителите, а училищните администрации да оптимизират работата
си, свързана с приема на първокласниците.
Прилагане на прозрачни и недискриминационни критерии при класиране и записване на децата
в първи клас.
4.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Новата Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на град Търговище е в съответствие с нормативните актове от повисока степен, както и с тези на европейското законодателство.

