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УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ  

В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ 

/Извадка от Правилника за дейността на училището за учебната 2017/2018 година/ 

 

Раздел IХ  

Планиране и осъществяване на училищния план - прием 

Чл. 69. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна 

година:  

1. броя на паралелките в І и V клас;  

2. броя на местата, в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на 

институциите.  

3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;  

4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден;  

Чл. 70. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя 

на учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен 

стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на 

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и 

съобразно информационната система и стратегията на общината.  

Чл. 71. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече 

от едно училище общинският съвет разработва система за прием, в която водещ 

критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците 

и/или най-краткото време за достигане до училището.  

(2) При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се 

прилагат и следните критерии:  

1. дете с трайни увреждания над 50%;  

2. дете с двама починали родители;  

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;  

4. близост до местоработата на един от родителите; 

5. деца – близнаци. 

6. деца на учители и/или служители в училището 

Чл. 72. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със 

заповед на директора в срок до 10 април след становище на обществения съвет и се 

публикува на интернет страницата на училището.  

(2) Директорът информира началника на регионалното управление на образование и 

общината за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.  
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Чл. 73. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя 

училищна комисия, която приема заявления за прием в І клас и извършва всички 

дейности по приема на учениците. 

(2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за 

прием в І клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. 

Времето на подаване на заявлението не е критерий.  

(3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до 

началото на учебната година.  

Чл. 74. Приемане на ученици в І клас над максимално определения в училищния план–

прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на регионалното 

управление на образование по мотивирано предложение на директора на училището в 

срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на държавния 

образователен стандарт за финансиране на институциите и държавния образователен 

стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на 

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.  

Чл. 75. (1) Общините изготвят списък на децата, които следва да постъпят в I клас и го 

изпращат в срок до 31 март в училищата на територията им. 

(2) В срок до 15 септември училището изпраща в съответната община сведение за 

децата, записани в I клас към момента.  

(3) В срок до 30 септември общините осъществяват дейности по установяване на 

причините за непостъпване в І клас на ученици от списъка по ал. 1. 

  

 


