Глава четвърта
ПЛАН-ПРИЕМ
Раздел I
Планиране и осъществяване на училищния прием
Чл. 41. 
(1) Училищният план-прием определя за училището за
всяка предстояща учебна година:
1. б
 роя на паралелките в I и V клас;
2. б
 роя на местата в паралелките в I 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. п
 ромяна броя на паралелките в останалите класове и
свободните места в тях;
4. к
 ласове, за които се предвижда целодневна организация на
учебния ден.
(2) У
 чилищният план-прием не включва прием, който се извършва
по реда на чл. 142, ал. 3 и 4 ЗПУО.
(3) У
 чилищният план-прием не включва записването на ученици в
специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3 ЗПУО.
(4) В
 ечерните училища, училищата към местата за лишаване от
свобода и българските училища в чужбина планират и осъществяват
училищен план-прием и в първия от класовете на етапите от средната
степен на образование.
Чл. 42. 
Училищният план-прием се определя от директора въз
основа на анализ на броя на учениците в населеното място,
училищната мрежа, ДОС за физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно
информационната система и стратегията на общината.
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Чл. 43. 
(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) З
 а осъществяване на
приема 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.
(2) В
 територията на прилежащия район на средищните училища
се включват и населените места, от които са насочени учениците, в
които няма училище.
(3) П
 ри спазване на водещия критерий децата, за които е
подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в
следните групи:
1. п
 ърва 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. в
 тора 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. ч
 етвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън
прилежащия район на училището към деня на подаване на
заявлението.
(4) З
 а разпределянето в групите се взема посоченият в
заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
(5) П
 риемът в училище се осъществява последователно по реда на
групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.
(6) К
 огато с броя на децата в определена група по ал. 3 се
надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием,
децата в тази група се подреждат според следните допълнителни
критерии:
1. д
 ете с трайни увреждания над 50 %;
2. д
 ете с двама починали родители;
3. д
 руги деца от семейството, обучаващи се в училището;
4. д
 еца, завършили подготвителна група в избраното училище;
5. д
 руги критерии, определени от общината, които са свързани с
достъпа до образование и не са дискриминационни.
Чл
. 44. 
(Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) Училищният план-прием
за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на
директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и
се публикува на интернет страницата на училището.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Директорът до 10 април
информира началника на регионалното управление на образованието
и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за
предстоящата учебна година.
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Чл
. 45. 
(1) За изпълнение на училищния план-прием директорът
със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за
прием в I и/или в V клас и извършва всички дейности по приема на
учениците.
(2) К
 омисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението
разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите
заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на
заявлението не е критерий.
(3) Д
 иректорът утвърждава списъците на приетите ученици по
паралелки в срок до началото на учебната година.
Чл
. 46. 
Приемане на ученици в I и/или в V клас над максимално
определения в училищния план-прием брой места в паралелка се
извършва с разрешение на началника на регионалното управление на
образованието по мотивирано предложение на директора на
училището в срок до началото на учебната година при спазване на
разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване
на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за
личностно развитие.

Чл
. 47. 
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ,
бр. 77 от 2017 г.) Общините изготвят списък на децата с включен
постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в групи за
предучилищна подготовка и в I клас, и го изпращат в срок до 31
януари в училищата и детските градини на територията им.
(2) В
 срок до 15 септември училището изпраща в съответната
община сведение за децата, записани в предучилищна група и в I клас
към момента.
(3) В
 срок до 30 септември общините осъществяват дейности по
установяване на причините за непостъпване в I клас на ученици от
списъка по ал. 1.__

