ГРАФИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РАЗГРАД
(2021-2022 учебна година)
№

Дейности по приема на ученици в първи клас

Дата

до 30 март 2021 г.

1

Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата учебна
година със заповед на директора след проведено заседание на
обществения съвет и публикуване в сайта на училището или на
видно място в учебното заведение.

до 10 април 2021 г.

2

Информиране на началника на Регионално управление на
образованието - Разград и финансиращия орган за утвърдения
училищен план-прием за предстоящата учебна година от
директорите на училищата.

3

Подаване на документи от родителите/настойниците за записване
на деца в първи клас в училището.

до 31 май 2021 г.

4

Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място в
училищата.

5

Записване на класираните ученици

6

Обявяване на свободните места след първото класиране

7

Попълване на свободните места
Обявяване на останалите свободни места.
/Свободните места могат да се запълват до 15 септември./

8

04 юни 2021 г.
07-09 юни 2021 г.
11 юни 2021 г.
14-16 юни 2021 г.
18 юни 2021 г.

Графикът за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на град Разград за учебната 2021/2022 година е утвърден със Заповед № 98
от 28.01.2021 г. на кмета на Община Разград.
Забележка: Графикът за организация на приема на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на град Разград се актуализира за всяка предстояща учебна година.
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СИСТЕМА
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РАЗГРАД
Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в І клас в
общинските училища на територията на град Разград в съответствие с разпоредбите на
Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование на МОН и Наредба № 24 от 10
септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване
на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, при
спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Разград.
В територията на прилежащите райони на средищните училища се включват и
населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и
започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна
възраст на детето.
Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на
навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за
училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен
стандарт за предучилищното образование.
Детето, за което се подава заявление, трябва да е навършило или да навършва 6 години
в годината на регистриране на заявлението. В момента на подаване на заявлението
възрастта на детето се сверява с данните от удостоверението за раждане.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
УЧИЛИЩНИЯ ПРИЕМ ЗА ПРЕДСТОЯЩА УЧЕБНА ГОДИНА
Подборът на кандидатите за осъществяване на приема в първи клас в учебните
заведения на територията на община Разград, се извършва по следните критерии:
1. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/ настоящия адрес на
детето.
Близостта на училището до адреса на живеене се доказва с удостоверение за адресна
регистрация.
1.1 При спазване на водещия критерий, децата, за които е подадено заявление за
приемане в училището, се разпределят в следните групи:
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. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото
училище, се разпределят в първа група по горецитираната т. 1.1., независимо от
постоянния/настоящия им адрес;
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;

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;
четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на
училището към деня на подаване на заявлението.
1.2. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е поблагоприятен за ученика.
1.3. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в т. 1.1. от
Раздел ІІ от Системата, като първо се приемат децата от първа група.
2. При по-голям брой кандидати за прием в първи клас от предвидените места в
училищния му план-прием, за определено училище се прилагат и допълнителни критерии:






дете трайни увреждания над 50%;
дете с един или двама починали родители;
други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
дете от семейство с повече от две деца;
3. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е
подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно
приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 1.1. от Раздел ІІ от Системата по
постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е поблагоприятно за детето.
4. При обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е
ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други
прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места, и при заявено желание
на техните родители/ настойници при условия и по ред, определени в Приложение №1 към
тази Система.
5. Подборът се извършва независимо от реда на подаване на заявлението за всяко дете.
6. При подаването на заявлението за записване на дете в училището се представят и
документите (копия и оригинал за сверяване), доказващи съответствие с допълнителните
критерии по т. 2 от раздел ІІ на Системата, актуални към момента на подаването на
заявлението за записване на детето в училището и/или при възникнала необходимост.
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС
1. Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор за записването на детето в І
клас, както и документите, изисквани от училището, следва да бъде поставена на видно
място в училището и публикувана на сайта на училището.
2. Дейностите по приема на деца се осъществяват в реда и в сроковете, определени в
утвърдения График за организация на приема на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на град Разград.
2.1. Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата учебна година със
заповед на директора след становище на обществения съвет, която следва да бъде
поставена на видно място в училището и публикувана на сайта на училището в срока,
уточнен в чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование на МОН.
2.1.1. В случаи, когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием
е по-голям от броя на децата в списъка, изготвен от общината от прилежащия район за обхват
на училището, които следва да постъпят в I клас, преди утвърждаването на

училищния план-прием директорът, следва да го съгласува с финансиращия орган, като го
информира относно възможността за осигуряване на целодневна организация за всички
ученици. Информацията включва:
 възможността за осигуряване на целодневната организация на учебния ден за
учениците от I до IV клас, както и за учениците от V до VII клас;
 наличната материално-техническа база;
 обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд.
2.1.2. След съгласуването с финансиращия орган директорът задължително информира началника на регионалното управление на образованието за възможността за осигуряване
на целодневна организация за всички ученици, като приложи информацията, предоставена
на финансиращия орган. При утвърждаването на училищния план- прием директорът е
длъжен да се съобрази със становището на началника на регионалното управление на
образованието.
2.1.3. За населените места с повече от едно училище децата в списъка се разпределят
по прилежащи райони за обхват.
2.2. Регистрация - Подаване на заявлението за записване на дете в училището и
представяне на документите (копия и оригинал за сверяване), доказващи съответствие с
водещия и допълнителните критерии по т. 2 от раздел ІІ на Системата, актуални към
момента на подаването на заявлението за записване на детето в училището, както и други
документи при определени допълнителни критерии от училището и/или при възникнала
необходимост.
Родители, подали заявления след определения в графика срок, могат да подават
документи за записване в училища, в които има свободни места.
2.3. Класиране и записване на децата в І клас – Резултатите от първото класиране се
обявяват, като списъците с класираните ученици се поставят на видно място в училището.
Записването на класираните ученици се извършва само с оригинала на удостоверението за
завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище в
указания в графика срок.
Училищата не приемат оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група
или подготвителен клас преди записването на първокласниците.
2.4. Обявяване на свободни места – След записване на класираните деца, училищата
обявяват свободните места.
За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици
в паралелка, при спазване на нормативните изисквания за минимален и максимален брой
ученици съгласно приложение № 7 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование.
Незаетите все още свободни места след второто класиране, се попълват в срок до 15
септември.
Приемане на ученици в І клас над утвърдения училищен план-прием става съгласно чл.
46 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование на МОН.
ІV. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ГРАД РАЗГРАД ЗА ОБХВАТ – КАРТА И ОПИСАНИЕ

Настоящата Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на
територията на град Разград и определените в същата прилежащи райони на училищата
за обхват на учениците е утвърдена със Заповед № 98 от 28.01.2021 г. на кмета на
Община Разград.

Приложение № 1
към Раздел II, т. 4 от Система за
прием на деца в първи клас в
общинските училища на
територията на община Разград

Условия и ред за прием на деца
във връзка с т. 4, Раздел II от Система за прием на деца в първи клас в общинските училища
на територията на община Разград
1. При наличие на условия по т. 4 от Раздел II от Система за прием на деца в първи
клас в общинските училища на територията на община Разград, свързани с прилагането на
т. 1 – т. 3 от Раздел II на същата, директорът на съответното училище изготвя и представя
доклад за предприетите действия до кмета на Община Разград и до началника на
регионалния инспекторат по образованието.
2. При заявено в писмен вид желание от страна на родителя/настойника на дете,
отговарящо на условията по т. 4 от Системата, да запише детето си в първи клас в
определено друго училище от град Разград, директорът на училището, в което е подадено
заявлението за приемане в първи клас по прилежащ район, насочва детето за записване в
училище с друг прилежащ район от населеното място, след проверка и наличие на незаети
места в него.
В случай че има незаети места в избраното от родителя/настойника училище,
директорът на училището по т. 1 издава служебна бележка, че детето отговаря на условията
по т. 4 от Системата за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията
на град Разград, респективно чл. 43а, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование, и детето може да бъде записано в училище с друг
прилежащ район.
3. Дейностите по т. 1 и т. 2 се осъществяват при подадено писмено заявление от
родител/настойник и спазване на График за организация на приема на ученици в първи клас
в общинските училища на територията на град Разград, който се утвърждава със заповед на
кмета на Община Разград и се актуализира за всяка предстояща учебна година.

