Изх.№ РУО1-5313/24.03.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО РЕАЛИЗИРАТ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с постъпили сигнали от родители, относно приети допълнителни критерии
за прием в първи клас, Ви уведомявам следното:
В изпълнение на чл.43, ал.1 и ал.2 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование, в сила от 01.09.2016 г., издадена
от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.73 от 16 септември 2016г., изм. и
доп. ДВ. бр.12 от 3 февруари 2017 г., за осъществяване на приема в първи клас е
разработена система за прием от Столична община.
С цитираната Наредба е регламентирано, че водещ критерий е близостта на училището.
При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище, директорите
следва да прилагат 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. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
5. близост до местоработата на един от родителите.
Столична община е приела Система за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община, с която са определени общите критерии.
С горепосочената система са делегирани правомощия на педагогическите съвети на
съответните учебни заведения да приемат до три допълнителни критерия.
В тази връзка, Ви обръщам внимание, че при изработването и приемането на
допълнителни критерии от Ваша страна, е необходимо да имате предвид, че същите
следва да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба в системата на
предучилищното и училищното образование и с разпоредбите на Закона за защита от
дискриминация, като не допускате пряка или непряка дискриминация, основана на пол,
раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход,
религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или
обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно
положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в
закон или в международен договор, по който Република България е страна.
ВАНЯ КАСТРЕВА
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