На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на Столична община.

Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
Бих искала да предложа следното прецизиране на критерия за уседналост – да се
промени от „уседналост на даден адрес в прилежащия район на училището“ към
„уседналост в прилежащия район на училището“, т.е. условието
„постоянният/настоящият адрес да не е променян“ да отпадне. По този начин водещ
критерий за първа група да стане – “Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия
район на училището в последните над 3 години преди подаване на заявлението“. Така
децата, чиито адрес е променям през последните 3 години, но само в рамките на района
на училището, да попадат в тази група. По аналогичен начин да се променят и
критериите за останалите групи.
Прилагам пример – от 2014г. до 2017г. постоянният адрес на детето е бил на ул. „Антон
Павлович Чехов“ 24, което е в района на 119 СУ, а през 2018г. е променен на ул. „Тарас
Шевченко“ 16, което също е в района на 119 СУ, но постоянният адрес на детето е в
прилежащия район на 119 СУ в последните над 3 години. По настоящите критерии
детето би попаднало в трета група. Ако преминем към уседналост в прилежащия район
на училището, детето би попаднало в първа група, което ще е по-коректно, тъй като
детето реално има адрес в района на училището над 3 години.
Смятам, че днешният динамичен начин на живот налага тази необходимост. Много е
вероятно да се наложи родителят да смени жилището си или квартирата си, а
следователно и постоянния/настоящия си адрес, но ако смяната е в рамките на района
на дадено училище, това да не поставя детето му в неизгодна позиция при
кандидатстване в училище и то да не бъде прието в училището, което е в този район.
Според българското законодателство всяко лице е длъжно в срок от 30 дни да заяви
промяната на настоящия си адрес. Необходимостта от запазване на даден постоянен
или настоящ адрес за период над 1 или над 3 години само за да даде този адрес
предимство на детето при прием в дадено училище, не оправдава неспазването на това
задължение за заявяване на промяна на постоянния/настоящия адрес, когато такава
настъпи, и възпира родителите, които искат да бъдат изрядни.
Надявам се, че моето предложение ще бъде разгледано.

С уважение,
Вероника Динчева

