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ПРОТОКОЛ
Днес - 27.01.2017 г., от 13.30 ч., в кабинета на заместник-кмета Рая Матева се проведе
информационна среща, свързана с осъществяване на план-приема за първи клас и обсъждане
на предложенията на Дирекция „Хуманитарни дейности“ за въвеждане на преимуществени
райони на общинските училища и закупуването на програмен продукт „ЕЛЕКТРОНЕН
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС“ от Информационно обслужване – гр. Търговище.
На срещата присъстваха: Р. Матева - заместник-кмет на община Търговище, К. Костов
- директор на дирекция „Хуманитарни дейности”, С. Доманова – експерт в дирекция
„Хуманитарни дейности”, Р. Куюмджиев – зам.-директор на І ОУ "Христо Ботев" гр.
Търговище, Т. Петкова – директор на ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров” гр. Търговище, А. Куманова директор на ІІІ ОУ ”П. Р. Славейков”, Б. Сотирова - директор на ІV ОУ ”Иван Вазов”, С.
Зафирова - директор на І СУ “Свети Седмочисленици", Г. Панайотова - директор на ІІ СУ
"Проф. Никола Маринов", В. Витов и Н. Захариева - експерти от РУО-Търговище и Ив.
Дамянова - директор на Информационно обслужване – гр. Търговище.
Заместник-кметът Р. Матева откри дискусията с въведение за ролята на предлаганата
Система в процеса на регулиране приема на първокласници. Директорът на дирекция
„Хуманитарни дейности” К. Костов, представи водещите анонси в документа – критериите за
прием в първи клас и преимуществените райони на училищата. Направени бяха разяснения
за публикуваните на електронната страница на Община Търговище - Система от правила и
критерии за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
град Търговище и Приложенията към нея от № 1 до № 10. Акцентира се върху сроковете,
които кмета на Общината ще утвърди в графика на дейностите.
Г-жа Дамянова раздаде на присъстващите директори на училищата папки с
презентацията на програмния продукт „ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС“, който
предлага Информационно обслужване - гр. Търговище на общината и училищата. Тя разясни
някои важни неща по програмния продукт: заявлението се подава в електронен вариант,
корекции могат да се правят преди всяко класиране, всичко се прави в присъствието на
родителя и се разпечатва пред него, родителят получава парола и потребителско име за
достъп до Системата. Класирането се извършва 100 % електронно. Г-жа Дамянова поясни, че
на сайта на община Търговище ще има препратка към публичния модул на Системата.
Идеята на въвеждането на електронната система е с цел да има максимална прозрачност на
процеса.
Директорите повдигнаха някои въпроси по Системата за приемане на ученици в първи
клас.
Г-жа Зафирова - директорът на І СУ “Свети Седмочисленици", постави въпроса затова
кой трябва да носи отговорността за попълването на документите от електронната система.
Според нея не трябва да се ограничава броя на училищата до три. Те трябва да са повече, за
да имат избор родителите.
Г-жа Панайотова - директорът на ІІ СУ "Проф. Никола Маринов", сподели, че според
нея ще има напрежение сред родителите.
Г-жа Петкова – директорът на ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров”, постави проблема за
паралелките при изключения от минималния брой на ученици в училищата. Разяснено й бе,
че електронната система формира паралелките на горната граница, която е 22 ученици.

Г-жа Куманова - директорът на ІІІ ОУ ”П. Р. Славейков”, акцентира върху проблема с
излизането на ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване
на училищата, който много закъснява, а е изключително важен и без него реално не може да
се работи, защото той би определил броя на паралелките, съобразно критериите за учебна
площ на един ученик в училището.
Г-жа Сотирова - директорът на ІV ОУ ”Иван Вазов”, постави въпроса за
разпределението на преимуществения й район, който според нея трябва да обхваща всички
блокове от кв. «Запад» № 2.
Директорите поставиха въпроса за належащата оптимизация на училищната мрежа.
Посочиха факта, че последната такава е извършена преди почти 10 години, а реалностите
днес са други.
Директорите бяха информирани от К. Костов, че до 30 март 2017 г. ще им бъдат
изпратени списъци, изготвени от отдел ГРАО към община Търговище, с подлежащите на
обучение деца за първи клас от града и селата.
В края на срещата бе постигнато съгласие за въвеждане и закупуване на програмния
продукт „ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС“, предлаган от Информационно
обслужване - гр. Търговище.
Настоящият протокол се състави в три еднакви екземпляра.

27.01.2017 г.
Изготвил протокола: /П/
С. Доманова – експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“

