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Система за прием на ученици в първи клас
І. Общи положения.
Настоящата система за прием в І клас в училищата на територията на община
Перник се приема на основание чл. 22, ал. 2, т. 19 от Закона за предучилищното и
училищното образование, обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и във
връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование, изм. и доп., ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г.., изм. и доп., ДВ бр. 48
от 08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.
ІІ. Критерии за прием и необходими документи.
№

А. Общи критерии

Точки

Необходими документи

1.

Близост на училището до постоянния/настоящ адрес на родителите/настойниците

1.1.

1.1.1 Постоянен/настоящ адрес в
близост до училището, непроменян в
последните над 3 години преди
подаване на заявлението
1.1.2. Деца, чиито братя и сестри до
12-годишна възраст са ученици в
същото училище
Постоянен/настоящ адрес в близост
до училището, променен в периода
през последните от 1 до 3 години
преди подаване на заявлението
Постоянен/настоящ адрес в близост
до училището, променен през
последната 1 година
преди подаване на заявлението
Постоянен/настоящ адрес извън
прилежащия район на училището
към деня на подаване на заявлението
Б. Допълнителни критерии

1.2.

1.3.

1.4.

1.

Други деца от семейството над 12годишна възраст, обучаващи се в

100

80

Удостоверение за
постоянен/настоящ адрес на
един от
родителите/настойниците,
издадено от общинската
администрация преди датата на
класиране на детето.
Лична карта на един от
родителите.

60

40
Необходими документи
10

Удостоверява се от училището
по системата Админ

училището
1

2.

Близост до местоработата на един от

6

родителите

Служебна бележка от
работодателя с изх. №, мокър
печат и ЕИК на работодателя
За самоосигуряващи се лица –
Булстат, удостоверение от
съответната професионална
организация за адреса на
местоизвършване на дейността
от самоосигуряващото се лице

3.

Дете, завършило подготвителна група

4

Удостоверява се от училището

в избраното училище
При необходимост се приемат
и допълнителни критерии от
В. Критерии, избрани от училището

10

Педагогическия съвет, които се
съгласуват с Обществения
съвет на училището

При голям брой кандидати за прием в първи клас, всяко училище, по решение на
Педагогическия съвет, може да приеме до три допълнителни критерии, различни от
горепосочените. Критериите, както и необходимите за доказването им документи се
обявяват, съгласно графика на дейностите.
При приема се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за
ученика. Когато броят на кандидатстващите деца надхвърля утвърдения училищен
план-прием децата се подреждат според допълнителните критерии.
Близнаци се класират заедно и над утвърдения брой ученици в паралелка, ако
единият от тях е приет. С предимство се приемат деца с един или двама починали
родители и деца с трайни увреждания над 50 %.
При условие, че прилагането на общите критерии води до обособяване на
паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски и при заявено желание на
родителите/настойниците, децата могат да бъдат насочени за записване в първи клас
към училища с други прилежащи райони от община Перник, в които има незаети места.

2

ІІІ. График на дейностите за прием на децата в първи клас.
№

Дейност

Срок

Утвърждаване на училищния план-прием със заповед
на директора след становище на обществения съвет и
публикуване на интернет страницата на училището.
Оповестяване на реда за прием – критерии,
необходими документи, график на дейностите на
интернет страницата на училището и на видно място
в сградата на училището
Прием на заявленията (по образец на училището) за
постъпване в първи клас
Класиране на учениците , подали пълния комплект
документи за прием
Обявяване на списъците с класираните деца на
интернет страницата на училището и на видно място
в сградата на училището
Записване на приетите деца в първи клас (с оригинал
на удостоверение за задължително предучилищно
образование)
Обявяване на незаетите места на интернет страницата
на училището и на видно място в сградата на
училището
Приемане на заявления за записване при наличие на
незаети места
Утвърждаване от директора на училището на
списъците на приетите ученици по паралелки

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

29.03.2019 г.

31.05.2019 г.
03.06.2019 г.
05.06.2019 г.

05-07.06.2019 г.

11.06.2019 г.
12 и 13 юни 2019 г.
до началото на учебната
година

Оповестяването на информацията за класираните ученици на видно място в
сградата на училището и в сайта на училището се осъществява при спазване на Закона
за защита на личните данни.
IV. Прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
1. ОУ „Св. Иван Рилски“






прилежащ район
кв. Христо Смирненски
кв. Монте Карло
кв. Драгановец
кв. Проучване







споделен район
кв. Рено
кв. Красно село
Район между ул. „Миньор“,
ул. „Райко Даскалов“,
р. Струма и ж.п. линия
Район между ул. „Сакар“, ул.
„Софийско шосе“ и пътен възел
3

„Хумни дол“
 Район между р. Струма, ул. „Райко
Даскалов“, ул. „Искър“ и ж.п. линия
 Район между ул. „Кърджали“ ул.
„Одрин“ и ул. „Батак“
 кв. Твърди ливади
2. VII ОУ “Г. С. Раковски”








прилежащ район
кв. Каменина
кв. Бела вода
с. Мещица
с. Расник
с. Вискяр
с. Радуй

споделен район
Район между ул. „Люлин“,
ул. „Палма“ и ул. „Тодор
Каблешков“



3. VIII ОУ “Кракра Пернишки”
прилежащ район
 кв. Клепало
 кв. Байкушева махала
 кв. Нов Драгановец

споделен район
 Район между ул. „Кърджали“,
ул. „Одрин“ и ул. „Батак“

4. Обединено училище “Темелко Ненков”







прилежащ район
кв. Рудничар
кв. Цалева круша
кв. Куциян
кв. Бели брег
р-к Тева






споделен район
кв. Твърди ливади
кв. Хумни дол
кв. Караманица
кв.Васил Левски

5. X ОУ “Алеко Константинов”
прилежащ район
 Район между р. Струма,
ул.“Гагарин“ 4 ул. „Ленински
проспект“
 ул. „Благой Гебрев“ бл. № 60-66






споделен район
ул. „Гагарин“ бл. № 5-11
Район между ул. „Ленински
проспект“ , ул. „Карл Маркс“,
ул. „Гагарин“ и р. Струма
Район между ул. „Рашко
Димитров“, ул. „Карл Маркс“ и
Бучински път
4

6. XI ОУ “Елин Пелин”
прилежащ район
 Район между ул. „Гагарин“, ул.
„Карл Маркс“ и ул. „Благой Гебрев“







споделен район
Район между ул. „Ленински
проспект“ , ул. „Карл Маркс“ ул.
„Гагарин“ и р. Струма
Района между ул. „Рашко
Димитров“, ул. „Карл Маркс“ и
Бучински път
Района между ул. „Рашко
Димитров“, ул. „Гагарин“ , ул.
„Рига“ и Бучински път

7. XII ОУ “Васил Левски”
прилежащ район
 кв. Ралица до Софийско шосе
 кв. Могиличе до Софийско шосе




споделен район
Район между ул. „Люлин“ ул.
„Палма“ и ул. „Тодор
Каблешков“

8. XIII ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
прилежащ район
 кв. Мошино
 Район между ул. „Луганск“ и ул.
„Рашко Димитров“
 Район между ул. „Рашко Димитров“,
ул. „Карл Маркс“ и ул. „Гагарин“






споделен район
ул. „Гагарин“ бл. № 5-11
Района между ул. „Рашко
Димитров“, ул. „Карл Маркс“ и
Бучински път
Района между ул. „Рашко
Димитров“, ул. „Гагарин“ , ул.
„Рига“ и Бучински път

9. ОУ “Св. Константин Кирил Философ”
прилежащ район
 кв. Стара Тева
 ж.к. Тева
 Чекръкчийска махала



споделен район
кв. Сини вир
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10. XVI ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”







прилежащ район
кв. Църква
с. Студена
с. Кралев дол
с. Боснек
с. Чуйпетлово

споделен район


няма

11. V СУ “П. Р. Славейков”











прилежащ район
кв. Димова махала
кв. Иван Пашов
кв. Калкас
кв. Сини вир
кв. Седми септември
кв. Железни заводи
Район между ул. „Св. св. Кирил и
Методий“, ул. „Гагарин“ и
железопътна линия
Район между ул. „Козлодуй“, ул.
„Гагарин“ и ж. п. линия

споделен район
кв. Хумни дол
кв. Караманица
кв. Васил Левски
кв. Сини вир






12. VI СУ “Св. Св. Кирил и Методий”








прилежащ район
кв. Табана
кв. Селото
кв. Варош
кв. Кристал
район между ж. п. линия,
ул. „Искър“ и р. Струма
ул. „Марина бара“ и ул. „Ялбовец“



споделен район
Район между р. Струма, ул.
„Райко Даскалов“, ул. „Искър“ и
ж.п. линия

13. СУРИЧЕ „Доктор Петър Берон“
прилежащ район
 между р. Струма, ул.“Миньор, ул.“
Раковски“ и ул. „Железничарска“







споделен район
кв. Рено
кв. Красно село
Район между ул. „Миньор“, ул.
„Райко Даскалов“,
р. Струма и ж.п. линия
Район между ул. „Сакар“, ул.
6



„Софийско шосе“ и пътен възел
„Хумни дол“
Район между р. Струма, ул. „Райко
Даскалов“, ул. „Искър“ и ж.п.
линия

14. ОУ “Христо Ботев”– гр. Батановци







прилежащ район
гр. Батановци
с. Черна гора
с. Богданов дол
с. Лесковец
с. Планиница

споделен район


няма

15. ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Кладница
прилежащ район
 с. Кладница

споделен район


няма

16. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Дивотино
прилежащ район
 с. Дивотино
 с. Люлин

споделен район


няма

17. ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Рударци
прилежащ район
 с. Рударци

споделен район


няма

18. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”– с. Драгичево
прилежащ район
 с. Драгичево

споделен район


няма

19. ОУ “Отец Паисий”– с. Ярджиловци






прилежащ район
с. Ярджиловци
с. Зидарци
с. Витановци
с. Селищен дол

споделен район


няма

7

Споделен район – район, в който постоянният/настоящ адрес на ученика е в
близост до повече от едно училище и отговаря на изискванията на чл. 43 ал. 3 т. 1
от Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

ВЯРА ЦЕРОВСКА
Кмет на община Перник
Съгласували,
Севделина Ковачева
Заместник-кмет
Юлиана Ефремова
Началник-отдел ОКМДДР
Изготвил,
Миглена Димитрова
Гл. експерт в отдел ОКМДДР
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