МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
СИСТЕМА
ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

1. Причини, които налагат приемането:
Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование,
обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., който отмени Закона за
народната просвета и на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организацията на дейностите в училищното образование за всяко населено място с повече
от едно училище общините разработват система за прием на учениците.
С изменения и допълнения в цитираната наредба водещ критерий за прием е
близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.
В тази връзка община Бургас подготви Система за централизиран прием,
записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията
на Община Бургас, съобразно посочения водещ критерий в наредбата, с която се определят
и прилежащи райони на училищата.
2. Цели, които се поставят:
С приемането на Системата Община Бургас цели гарантиране реализирането на
националната образователна политика в частта й за училищното образование на
територията си при спазване на принципите за осигуряване правото на задължително
училищно образование; равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко
дете; прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното
образование; автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
децентрализация и ангажираност на общината по въпросите на училищното образование.
Проектът на Система за централизиран прием, записване и преместване на
ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Бургас е
съобразен с регламентите и изискванията на новата нормативна уредба в системата на
образованието. Системата въвежда единни критерии за прием на учениците в първи клас
във всички общински училища, с което се гарантира равнопоставеност на всички
кандидати. Стремежът е да избегне концентрирането на ученици само в определени
училища и наличие на свободни места в други, като ефективно се усвои наличния на
сграден фонд.
Тя обхваща целия процес на регистриране за участие в централизирано
електронно класиране; класиране и записване на учениците; преместване; етапи на
дейностите и контрол.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
нормативна уредба:
За прилагането на Система за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Община Бургас не се изисква допълнителен финансов ресурс.

такива:

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има

С приемането на Системата ще има по-добра възможност за контрол върху
процесите на кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските
училища, които се осъществяват по предварително изготвен график и критерии.
С приемането на Системата се създава възможност за балансиран прием и
удовлетворяване на желанието на всеки родител чрез регламентиране на начина на
класиране на децата, съобразно подадената от родителите (настойниците) информация по
посочените критерии. В Системата изрично е указано, че класирането е отделно за всяко
учебно заведение и всяко дете може да бъде класирано само в едно училище, съобразно
поредността на посочените от родителя (настойника) желания. Установен е и редът за
записване след класиране, както и списъкът със задължителните документи при записване.
Разписани са условията и редът за регистриране за участие в централизирано
класиране за прием, съгласно който всички деца, кандидатстващи за прием в І кл. в
общински училища на територията на Община Бургас, се регистрират в електронната
система.
Регламентира се начинът за подаване на заявление за участие и регистрация в
електронната система за прием в І кл. Класирането се извършва в срокове, определени от
етапите, посочени в правилата за прием за съответната година. Същите се публикуват в
електронната система и се поставят на видно място в училище.
Класирането при приема на деца в първи клас в общински училища ще се
осъществява на база на точкова система. С оглед изменението в Наредба № 10 от
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 43, ал.(1) /изм.ДВ, бр.77 от 2017 г./ критериите за прием са съобразени с изискването за близост на
училището до постоянния/настоящия адрес на детето, като са определени прилежащи
райони на училищата. Децата са разделени на 7 групи – дете с постоянен/ настоящ адрес,
което живее над 3 г. на посочения адрес; дете с постоянен/ настоящ адрес, което живее
между 1 и 3 г. на посочения адрес; дете с постоянен/ настоящ адрес, което живее по-малко
от 1 г. на посочения адрес към 31.12.2017г.; дете с постоянен/ настоящ адрес, което живее
по-малко от 1 г. на посочения адрес след 01.01.2018 г. .; дете от съседен район на
училището; дете, чийто постоянен/ настоящ адрес е различен от прилежащия или съседния
район. В Системата са включени и допълнителни критерии, които са свързани с
образованието и не са дискриминационни, съгласно разпоредбата на Наредба № 10 от
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 43, ал.(6) /изм.ДВ, бр.77 от 2017 г./ - дете с трайни увреждания с 50 и над 50%; дете с двама починали
родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището към 15.09.20018 г.; дете,
завършило подготвителна група в избраното училище; дете със СОП и др.
5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Система е разработен в съответствие с Европейското
законодателство - Европейската харта за местно самоуправление.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

