From: Ivalina Salabasheva
Sent: Tuesday, January 23, 2018 11:03 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община
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 г-н Чобанов,
Уважаема г-жо Минчева,
Пиша Ви във връзка с предстоящите промени в наредбата за прием на деца в първи клас на
територията на Столична Община. Бих искала да обърна вниманието Ви на някои
предложения, които ми хрумнаха в тази връзка:
1. Четвърта група, която включва деца извън прилежащия район на училището да бъде
разделена на три подгрупи:
А. деца, които живеят в съседен прилежащ район Б. деца, които живеят в административния
район и В. всички останали.
Мисля, че по този начин ще се даде преднина на децата, които живеят извън прилежащия
район, но са значително по-близо до училището от тези, които живеят в другия край на града,
например. Това също ще помогне и в случаите, когато адресът попада в съседен прилежащ
район, но реално детето живее през една или две улици от училището.
2. Въвеждането на критерии месторабота на родител като допълнителен критерии, в случай на
надвишаване на квотата за групата.
По този начин ще се дава преднина на деца, които живеят близо до училището и родителите
им работят в района. С цел избягване на злоупотреби, да се изисква проверка с НОИ, а на етап
онлайн система, да се въведе автоматична такава проверка.
3. Конкретизиране на механизма, по който ще се избират децата, в случай на превишена квота
за деца от една и съща група и с еднакви точки по допълнителните критерии. Ако се остави на
всяко училище само да избира този механизъм, това би отворило възможност за корупционни
практики. Ако този механизъм ще бъде близост на адреса до училището, то трябва да се
избере и конкретно приложение, на база на което да стават тези изчисления. Например
приложението maps би било добър кандидат за тази цел. А на етап, в който кандидатстването
става онлайн, самото приложение би могло да се интегрира и тези изчисления да стават
автоматично.
Надявам се да съм дала добри и градивни предложения, които да залегнат в новата наредба.
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