ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ШУМЕН

§. Създава се нов член 31А със следния текст: (1) Над утвърдения училищен планприем може да се приеме ученик в I клас, ако:
1. постоянният или настоящият адрес на детето е променен след изтичане на срока за
подаване на заявления за участие в приема по чл. 24 и чл. 25 от друго населено място в
прилежащия райoн на училището;
2. условията на физическата среда на училището позволява това;
3. при приема по чл. 24 и 25 са били приети всички заявили желания за участие деца
от групите по чл. 25, ал. 1, т. 1-3 включително.
(2) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на
директора на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка по чл. 61,
ал.4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, приета с ПМС № 219 от 2017 г.
(3) Ако броят на учениците в паралелките от I клас в училището е определен при
условията на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, когато са изпълнени изискванията по ал. 1,
ученикът се записва със заповед на директора на училището, ако е получено разрешение
на министъра на образованието и науката по чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
§. Създава се нов член 31Б със следния текст: В изключителни случаи, при
недостатъчен брой свободни места за прием на близаци до утвърдения план-прием,
когато единият от тях е приет по реда и условията за прием на ученици в първи клас,
другият/другите близнаци се приемат над утвърдения училищен план-прием при
спазване разпоредбите на чл. 61, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

§. Към Допълнителни разпоредби се добавя:
Измененията в наредбата, приети с Решение №……..на Общински съвет - Шумен
влизат в сила от публикуването им в местен ежедневник.

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБА
3A ПPИEM НА УЧЕНИЦИ B ПЪРВИ КЛАС
В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ШУМЕН

Във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове,
отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с
цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30 дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на Община
Шумен се приемат предложения и становища в деловодството на Общински съвет –

Шумен, относно така изготвения проект за приемане на Наредба за приемане на
ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Шумен.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме
следните мотиви за проект на Наредба за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на община Шумен.

1. Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредбата за
прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията
на община Шумен
Съгласно изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование, за осъществяване на прием в
първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват
система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до
постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата
за обхват на учениците. Във връзка с настъпилите изменения на горецитираната
Наредба от 13.09.2019 г. се налагат и промени в Наредбата за прием на ученици в
първи клас в училищата на територията на Община Шумен, приета с Решение 674 от
22.02.2018 г., изм. с реш. 1009 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Шумен.
2. Цели, които се поставят
Въвеждане на ясни общи правила за прием в първи клас за всички
училища на територията на община Шумен;
Улесняване на родителите при реализиране на процедурата по прием на
децата в първи клас чрез въвеждане на централизиран електронен прием за
училищата на територията на град Шумен, при който желанието на родителите за
избор на училище е водещо и само при наличие на повече кандидати, отколкото са
местата за прием в дадено училище да се дава предимство на децата, които живеят в
близост до училището;
Оптимизиране работата на училищните администрации, свързана с
приема в първи клас;
Повишаване ефективността на работа на общинска администрация, по
смисъла на чл. 256, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, отнасящ се до обхвата на подлежащите на
задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменението
на Наредбата
За прилагане на измененията и допълненията на Наредбата за прием на ученици
в първи клас в училищата на територията на гр. Шумен не е необходимо
разходването на бюджетни средства.
4. Очаквани резултати от прилагането
Да бъдат въведени и прилагани общи правила за прием в първи клас във
всички общински училища. Чрез централизирания електронен прием да се улеснят
родители и учители при организиране и провеждане на приема на ученици в първи
клас. Да се постигне по-висока ефективност на проследяване обхвата на подлежащите
на задължително образование ученици.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предложената за изменение на Наредба за прием на ученици в първи клас в
училищата на територията на община Шумен е в съответствие с нормативните
изисквания на национално ниво, както и с изискванията на европейското
законодателство.

