На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.02.2018 г., за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища
на територията на Община Сливен. Предложения могат да бъдат депозирани на
следния електронен адрес: kmet@sliven.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
СЛИВЕН
§1. Чл. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 1. С тази наредба се определят условията и реда за приемане на ученици - дневна
форма на обучение в първи клас на общинските училища на територията на Община
Сливен.”
§2. Създава се нов член 2а със следното съдържание:
„Чл. 2а. (1) Водещ критерий за прием на учениците в 1 клас в общинските училища на
територията на Община Сливен е близостта на училището до постоянния/ настоящия адрес
на детето.”
(2) Община Сливен определя прилежащи райони на училищата за обхват на учениците,
съгласно Приложение 2.
(3) Селищните образувания към гр. Сливен се включват към най-близкия по местоживеене
район.
(4) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените
места, от които са насочени учениците, в които няма училище.”
§3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1.

„(1) Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование, общинската администрация изготвя списъци на
децата, които следва да постъпят в първи клас и в срок до 31 януари на съответната
година ги предоставя на директорите на училищата.”

2.

„(2) Списъците съдържат данни за децата, които трябва да постъпят в първи клас през
следващата учебна година и са адресно регистрирани по постоянен/ настоящ адрес на
територията на Община Сливен.”

3.

„(3) За всяко училище се изготвят индивидуални списъци на база определените в
Приложение 2 райони, така че децата да са с постоянен/ настоящ адрес в близост до
училището.”

§4. ал. 4 на чл. 23 се отменя.
§5. Създава се нов член 23а със следното съдържание:

„чл. 23а. (1) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за
прием в училището, се разпределят в следните групи:
1. първа група - деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището и
постоянният/ настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди
подаване на заявлението;
2. втора група - деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището
повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през
последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
3. трета група - деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището, но
постоянният/ настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди
подаване на заявлението;
4. четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на
училището към деня на подаване на заявлението.”
(2) За разпределянето в групите по ал. 1 се взема посоченият в заявлението адрес, който е
по-благоприятен за ученика.
(3) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 1, като
първо се приемат децата от първа група.
(4) В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени
с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни
критерии със съответния брой точки:
1.

критерий К1: дете със степен на увреждания 50 % и над 50% - 10 точки / в срока за
потвърждаване на приема е необходимо да се представи в училището документ от
ТЕЛК/ НЕЛК/;

2.

критерий К2: дете сирак/ полусирак – 10 точки / в срока за потвърждаване на приема е
необходимо да се представи в училището копие на смъртен акт/;

3.

критерий К3: друго дете/ деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 точки /
проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението, точките се
начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни/;

4.

критерий К4: деца, посещавали подготвителна група в същото училище – 10 точки /
проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението, точките се
начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни/;

5.

критерий К5: за желание:
- първо желание – 30 точки;
- второ желание – 20 точки;

- трето желание – 10 точки.
6.

критерий К6: родител, работещ в района на училището (ползва се от единия родител) –
5 точки /в срока за потвърждаване на приема е необходимо да се представи в
училището служебна бележка от работодател по основен трудов договор, регистриран
не по-късно от 31.12 на предходната година, съдържаща изходящ номер с мокър печат
или документ доказващ местоработата при свободни професии и др., регистрирани не
по-късно от 31 декември на предходната година/;

(5) Всички избрани критерии трябва да бъдат актуални към момента на регистрация на
заявлението от родителя/ настойника.
(6) При установени неточности и/ или несъответствия на посочените критерии и
представените документи, детето отпада от приема.
(7) Децата се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки по
критериите, като при равни условия се класират на случаен принцип със случайни числа,
чрез компютърната система.”
§6. Чл. 31, ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) документи, удостоверяващи отбелязаните критерии, съгласно чл. 23а, ал. 4.”
§7. Приложение 1 „Критерии за точкообразуване при попълване на заявление за участие в
класиране и прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на
община Сливен” се отменя.
§8. Приложение 2: Райони се изменя както следва:

Приложение 2: Райони

Преходни и заключителни разпоредби:
§9. Наредбата влиза в сила от 02 април 2018 год.

