До 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,

Във връзка с Проект за промяна на Система за прием в първи клас в Общинските
училища на територията на Столична община смятам, че отпадането на критерий
,,Месторабота на родител” силно нарушава и ограничава възможността за избор на
училище на много деца. Немислимо е в голям град, какъвто е София, работата и
местоживеенето да са в близост едно до друго. С премахването на този критерий,
Столична община не само отнема възможността на родителите да прибират децата от
училище, но и силно застрашава тяхната безопасност.
Възможно е да се въведе използването на този критерий като възможностите за
злоупотреба с него се сведат до минимум. Предлагам да бъде въведен критерий
“Месторабота на родител”, но той да не може да се използва заедно с основния
критерий за местоживеене 8.1.
Искам да Ви обърна внимание над друг проблем, свързан с единственото училище,
което се намира в прилежащия район на настоящия адрес на моето семейство, а именно
66 СУ “ Филип Станиславов”. Смятам, че жителите на квартал Овча купел - старата
част са дълбоко дискриминирани в избора си на училище за своите децата. В момента
стотици, а скоро и хиляди деца (квартала е един от най-бързо растящите в момента)
нямат възможност да използват максималния брой точки, при кандидатстване в първи
клас. Всеки ден минавам покрай това училище и съм сигурна, че нито един родител от
Столична община не би записал доброволно детето си да учи там. Смятам, че е редно
да се помисли за децата на Овча купел и да им бъде дадена възможност да учат на
място, където могат да имат равен старт с връстниците си.
С новите промени в Системата за прием и премахването на по-разширените райони, в
които може да се кандидатства, Столична община на практика разпределя бъдещите
ученици по училища, без право на избор. При условие, че има огромна разлика в
качеството на училищата в столицата смятам, че така децата не само нямат равен старт,
но и са принудени против волята си, да учат в среда, която е вредна и неприемлива.
С уважение:
Христина Русева

