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ЗАПИСВАНЕ В ОСНОВНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.
Записването за задължително училищно образование и през тази учебна година ще се осъществи в
съответствие с действащите правни разпоредби (Закон за образование, Постановление за основното
образование и Административнопроцесуалния кодекс), които не са се променили по въпросите за записване
за задължително училищно образование през последната година . Във връзка с противоепидемичните мерки,
които съпътстват тази учебна година, ще е необходимо организацията да бъде адаптирана така, че да гарантира
безопасността на децата и възрастните, да се зачитат индивидуалните възможности и ограничения на
отделните участници и същевременно да са спазват всички законови задължения.
Срокове за провеждане на записването
Записването се провежда в периода, предвиден в Закона за образованието1, т.е. от 1 април до 30 април 2021 г.
Конкретната дата за записване за задължително училищно образование се определя от директора на
училището в рамките на този период, в съответствие със Закона за образованието.
В ОУ………………………................................................ записването ще се проведе на ………………………………………………………
Начин на подаване на заявлението
Допускането до задължително училищно образование се извършва съгласно Административнопроцесуалния
кодекс. Съгласно чл. 37 от Административнопроцесуалния кодекс, заявленията за допускане могат да се
подават писмено или устно с протокол или в електронен вид.
Заявление за допускане до задължително училищно образование може да намерите на уебсайта на
училището: ….............................................................................
Заявлението може да бъде подадено от законни представители по следните начини:
− на адреса на пощенската кутия на училището в електронната система за управление на документи на ЧР2,
…………………………………………
− по електронна поща с електронен подпис на законния представител, ………………………………………
− по пощата (датата на подаване в пощата е определяща), чрез лично подаване в училището на адрес:
...............................................................................................................................................................
Ако законният представител подаде заявлението с други технически средства, освен посочените по-горе
(например по електронна поща без признат електронен подпис, по факс и т.н.), е необходимо той/тя да го
потвърди в рамките на 5 дни, в противен случай заявлението няма да се разглежда.
Законният представител обикновено прилага към заявлението копие от свидетелството за раждане на детето,
било то в цифров вид (сканиране, снимка) или на хартиен носител - обикновено копие. После това копие
трябва да е част от досието.
Допълнителна информация
• По отношение на заявлението за отлагане на училищно образование, законният представител
документира препоръката на училищен консултантски център (УКЦ) и лекар специалист или клиничен
психолог. Дейността на УКЦ не се прекъсва от кризисни мерки. УКЦ, макар и някъде в ограничено
функциониране, продължават да предоставят необходимите услуги, т.е. обикновено заявления за отлагане
на училищно образование. Ако законният представител не представи съответните препоръки към
заявлението за отлагане, в такъв случай административната процедура за записване се прекъсва и
едновременно с това директорът на училището определя периода, в който съответните препоръки трябва
да бъдат представени. Ако законният представител не представи съответните препоръки в определения
срок, производството се спира в съответствие с § 66, ал. в) от Административнопроцесуалния кодекс.
• Ако директорът на училището се съмнява в автентичността на предоставените документи, той може да
поиска от законните представители оригинал или заверено копие.
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Полезни линкове:
Министерство на образованието, младежта и спорта, Актуална информация за училищата относно
коронавируса https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq
Източник: https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/

1

чл. 36, ал. 4 от Закона за образование
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могат да си създадат пощенска кутия в електронната система за управление на документи на ЧР безплатно.
Изпращането на заявление за основно училище чрез пощенска кутия в електронната система за управление на документи
на ЧР също е безплатно. Повече информация на https://chcidatovku.cz/.

