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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Рая Матева
Заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Приемане на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на град Търговище
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
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. Общински съвет-Търговище прие Система от правила и критерии за приемане
на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Търговище. С
Решение № 25 по Протокол № 19 от 31.03.2017 г. Общински съвет-Търговище прие
изменения и допълнения в Системата. 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“, регламентирани бяха и нови критерии и срокове на
приема на деца в първи клас.
Настъпилите промени в Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование на Министерството на образованието и науката, наложиха
изготвянето на проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на Община Търговище. В проекта на Системата се запазва водещият
критерий за прием в първи клас - близостта на училището до настоящия адрес на детето.
Нов елемент е въвеждането на постоянния адрес на детето. Определят се прилежащи
райони на училищата за обхват. Във връзка с водещия критерий се въвежда разпределение
на децата в четири групи, като се взема посоченият адрес в заявлението, 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 се включват: заявление за участие в класиране
(Приложение № 1), срокове за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи
клас (Приложение № 2), заявление за записване на вече класирано дете (Приложение № 3).
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.
Системата за прием дава възможност за избор на до три училища в рамките на едно
класиране, както и вариант заявлението за кандидатстване да бъде подадено дистанционно
до избраното училище.

Нов момент е включването към прилежащите райони на средищните училища на
територията на гр. Търговище и населените места от общината, 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: на 09.01.2018 г. - среща с
ръководствата на училищата, осъществяващи прием в първи клас и експерти от РУОТърговище, на 17.01.2018 г. - среща с директори на детски градини, представители на
обществени съвети към детски градини 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 е достъпен за обществено обсъждане на сайта на Община
Търговище от 26.01.2018 г. При изработването на проекта на Системата са спазени
принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност,
субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Търговище да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 43 от Наредба № 10 от 2016 г. за
организацията на дейностите в училищното образование (Обн. ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г.),
Общински съвет - Търговище:
1. Отменя Система от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на град Търговище.
2. Приема Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на град Търговище.
Настоящите изменения влизат в сила от датата на приемането им.
Приложения:
1. Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на град Търговище
2. Мотиви за приемане на Системата

С уважение,
РАЯ МАТЕВА
Заместник - кмет на Община Търговище
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Изготвил:
Силвия Доманова - мл. експерт, Дирекция “Хуманитарни дейности”

