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.
---------------------------------------------------------------------------Здравейте.
Пиша Ви във връзка с поканата, публикувана тук: https://www.sofia.bg/web/guest/project-systemfor-admitting-first-class
Благодаря, че сте проявили съобразителност и сте включили настоящия адрес наравно с
постоянния. Някак си не е редно деца да бъдат "наказвани" само защото родителите им нямат
възможност да имат свое собствено жилище. Бидейки наемател, аз все пак подкрепям
наемодателите в отказа им да регистрират наемателите си с постоянен адрес, доколкото
липсва механизъм веднъж записано на постоянен адрес, дадено лице да бъде отписано от
адреса без самото то изрично да пожелае това.
Предложението ми във връзка с проекта е критерият за уседналост да не се отнася само за
конкретен адрес, а за адресите в рамките на прилежащия район. Визирам случаите, в които на
семейството се е наложило да смени местоживеенето си, независимо по какви причини, но и
новото, и старото местоживеене са в същия район. Това може да се докаже с представяне на
съответните удостоверения за регистрация на постоянен/настоящ адрес и не би следващо да
ощети никого. Обикновено наемателят няма контрол върху желанията на наемодателя си и
ситуация, в която се оказва принудително "изнесен" от квартирата си, не е редно да лишава и
децата му от право на училище, при положение, че новонамереното място е в същия район.
Бих била благодарна за уточнение коя точно дата се счита за "подаване на заявлението".
Правилно ли разбирам, че това е т.нар. входящ номер на заявлението? Предвид обикновено
сравнително дългите срокове за подаване на документи за кандидатстване в първи клас, тази
дата би могла да варира с няколко месеца, което пък от своя страна може да е от значение в
някои конкретни случаи. Дали не е редно датата, спрямо която се отчита уседналостта, да е
точно определена и еднаква за всички? Например датата на началото на кампанията или
фиксирана, например, 1 март на годината на кандидатстването?
Благодаря за отделеното време.
Поздрави,
М. Ангелова

