ПРАВИЛА
ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ
(Приети с Решение № 808, прието с Протокол № 32/22.03.2018 г., изм. и доп. с Решение №
1098, прието с Протокол № 44/21.03.2019г.)
РАЗДЕЛ III
КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС
Чл. 9. (изм. и доп. с Решение № 1098/21.03.2019г.) (1) Водещ критерий за прием в първи клас е
близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на
заявлението се прави автоматична проверка в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на
Община Русе.
(2) 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 чл. 10 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя,
съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.
Чл. 10. (1) (изм. и доп. с Решение № 1098/21.03.2019г.) При спазване на водещия критерий
децата, за които е подадено заявление за прием в училището, се разпределят в следните групи:
1. първа група:
1.1. деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и същият адрес
не е променян в последните 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на
заявлението;
1.2. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище,
независимо от постоянния/настоящия им адрес.
2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището
повече от 1 (една) година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през
последните от една до три години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището,
като същият адрес е променен в рамките на 1 (една) година преди подаване на заявлението;
4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на
училището към деня на подаване на заявлението.
(2) При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е поблагоприятен за класиране на ученика.
(3) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в чл. 10, като
първо се приемат децата от първа група.
(4) (изм. и доп. с Решение № 1098/21.03.2019г.) В случай че броят на децата в определената
група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се
подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:
1. дете с трайни увреждания над 50 % – 50 точки;
2. дете с един или двама починали родители – 50 точки;
3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 30
точки;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 30 точки;
5. дете от семейство с повече от две деца – 20 точки
6. поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища – от 10
до 1 точки. (Първо желание – 10 т., второ желание – 9 т. ... 10-то желание – 1 точка).
Настоящата Система от правила е разработена в съответствие със Закона за
предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование и Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 и регламентира условията, реда и критериите за прием в
първи клас в общинските училища на територията на град Русе на подлежащи на
задължително училищно образование деца.

