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СТАНОВИЩ Е
от О бщ еств ен и ят С ъ вет на 25 ОУ „Д-Р П Е ТЪ Р Б Е Р О Н “

ОТН О СН О : У ч и л и щ н и ят план -п ри ем по чл. 143, ал. 1 на ЗП У О за 2017/2018 г.

Становището е изготвено на основание чл. 269, ал.1, т. 10 от Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО) и чл. 16, ал. 1, т.6 и т.Ю от Правилника за създаването ,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и
съгласувано на заседание на Обществения съвет с Протокол 6 от 07.03.2017 година.
Съгласно чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от ЗПУО учениците се приемат в
общинските училища в първи клас на определените от училищния план-прием места при
условията и реда на държавния образователен стандарт (ДОС) за организацията на
дейностите в училищното образование и съобразно предоставеното решение на
Педагогическия съвет на 25 ОУ, прието на заседание с Протокол 6/07.03.2017г.,
Общественият Съвет на 25 ОУ „Д-р Петър Берон” разгледа приемната процедура за
учениците в подготвителна група и първи за учебната 2017/2018 година, която включва:
1.ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В 1-ви КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018
ГОДИНА
2.НЕОБХОДИМИ ДОКУМ ЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ
3.КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ
4.ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
5.ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
6. ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
7. СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.92, АЛ.1 ОТ ЗПУО
Става ясно, че в съответствие с решенията, взети от Педагогическия съвет,
подаването на заявления и записването на децата се извършва в оповестените срокове,
според посочените критерий за сформирането на :
1 / една / Подготвителна група 5 и 6 - годишни,
4 / четири / паралелки първи клас
При подадени по-голям брой заявления, училището ще сформира до 1 /една /
паралелка допълнително.
При наличие на достатъчен брой подадени заявления ивъзможност на бюджета на
25 ОУ може да се сформира група за факултативни избираеми часове „Дигитално

изкуство” с до 2 / два / учебни часа за паралелката с избираеми часове Компютърно
моделиране и Английски език.
Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при желание на
родителите.
Допълнителният час за спортни дейности е успешна форма за осмисляне на
свободното време и изграждане на среда на доверие между учители и ученици. Това
намалява напрежението и агресията сред тях, и приучва учениците да работят заедно,
което в по- късен етап ще позволи успешната им личностна реализация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Общественият съвет на 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, дава положително становище по
училищният план-прием за 2017/2018 г. съгласно чл. 143, ал. 1 на ЗПУО и в изпълнение на
чл. 16, ал. 1, т. 10 от Правилника за създаването , устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата .
Счита, че представените от Педагогическият колектив на 25 ОУ решения, отговарят на
изискванията визирани в разпоредбите на чл. 41, ал. 1 , чл. 42 , чл. 43 и чл. 45 , ал. 1 от
Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование за осъществяване
на приема в първи и пети клас.
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