СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН”
гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” №18, тел./факс 613 156, тел.: 613 129,613 142

СТАНОВИЩЕ
На Обществения съвет към СУ „Елин Пелин“
относно предложение за училищен план-прием за учебната 2018/2019 година
ПГ, първи клас и пети клас
Предложение за училищен план-прием в СУ „Елин Пелин” гр. Варна за учебната 2018/2019 година.
Две П Г е д н а група петгодишни деца -до 23 ученици,на полудневна организация на учебния ден.
- една група шестгодишни деца -до 23 ученици,на полудневна организация на учебния ден.
Първи клас: Три паралелки до 22 ученици в клас, на целодневна организация на учебния ден.
Една паралелка с ИП -БЕЛ и ИП - хореография
Една паралелка с ИП -БЕЛ и ИП -английски език
Една паралелка с ИП -БЕЛ и ИП -информационни технологии.
Пети клас : Две паралелки до 26 ученици в клас, на полудневна организация на учебния ден.
Една паралелка с ИП - хореография
Една паралелка с ИП -БЕЛ и ИП -математика.
След направен анализ на брой деца в раойна на училището по данни на Община Варна - 154 деца и
училищния план прием за предходните години е установено, че така направеното предложение е най-удачно.
Предложени са критерии за прием в първи клас. Същите са съобразени със Система от правила за електронен
прием в първи клас в Общинските училища на Община Варна:
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“ на
община Варна.
2.
При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в училището, се
разпределят в следните групи:
1. първа група - 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;
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 1 (една) до 3
(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.
3.
При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е поблагоприятен за класиране на детето.
4.
Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите (по точка 5), като първо се
приемат децата от първа група.
5.
В случай че броят на децата в определена 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 % - 30 точки;
2. дете на двама починали родители - 30 точки;
3. други деца от семейството, обучаващи се в училището - 100 точки;
4. деца, завършили подготвителна група в училището - 100 точки;
5. поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища - от 50 до 41 точки. (Първо
желание - 50 т., второ желание - 49 т . ... 10-то желание- 41 точки).
След направен анализ е установено, че в СУ „Елин Пелин“има наличната материална база за
предложеното обучение. Тя е достатъчна да обезпечи обучението на учениците по предложения прием. За
обучението на учениците по училищен план-прием в училището има квалифицирани преподаватели по
БЕЛ,математика, хореография , английски език и информационни технологии с опит в преподаването.
Отчитайки реалното състояние, смятаме, че предложения план - прием е удачен.
Членовете на Обществения съвет към СУ „Елин Пелин“ изразяват положително становище във
връзка с така предложения училищен план-прием за учебната 2018/2019 година .
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