From: Marinela Mihaylova
Sent: Friday, January 26, 2018 4:08 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Относно: 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 доц. д-р Тодор Чобанов
Подкрепям идеята за уседналост като водещ критерии за прием на децата в първи клас, но имам няколко
предложения за изменение на критериите, защото според сегашните критерии лично аз смятам, че детето ми
ще бъде дискриминирано и ощетено в няколко аспекта.
Предложенията ми са следните:
1.В първа група да попадат деца, чиито адрес е в прилежащия район и е с уседналост повече от 3 години, но
да се взима предвид само постоянния адрес, а не както е досега постоянен или настоящ. Не смятам за редно
дете, на което настоящият адрес в границите на училището, но постоянния е дори извън територията на
Столична община, да има по-голям шанс за прием от дете, на което постоянния адрес е в границите на
училището, но е с уседналост примерно от 1 или 2 години.
2. Във втора група да попадат децата на които постоянния адрес е в прилежащия район на училището, но с
уседналост по-малко от 3 години, като пак се взима под внимание постоянния адрес. Също така да не се
прави разлика дали уседналостта ще е 6 месеца, година или две. Считам за дискриминационно, дете с
уседналост 1 година и 10 дни, да има по-голям шанс за прием от моето дете, което е с уседналост от 11
месеца и 25 дни, към датата на кандидатстване.
3. В трета група да попадат децата, които са с настоящ адрес в прилежащата територия на училището, без
значение времето в което е бил променен.
4. В последната група да бъдат всички деца на които адреса е извън границите на прилежащата територия на
дадено училище.
Също така смятам за редно при определяне на прилежащите територии, даден адрес да попада в границите
на повече от едно училището, за да може вече пак и децата от 2,3 и 4 група да имат някакъв шанс за прием
поне в училище в административния район, пък било то и не най- близкото.При сегашните критерии не се
дава никакъв избор или шанс за прием на деца извън първа група. Попадаш в границите на едно единствено
училище и ако си в 3 или 4 група, шанса за прием е почти никакъв. В същото време в другите квартални
училища пък ще бъдеш в 4 група и с абсолютно никакъв шанс и в крайна сметка ситуацията ще бъде като при
детските градини, да си водим децата в училища на по 10-15 км разстояние, само защото в тях ще има
свободни места и ще бъдат приети.
Надявам се предложенията ми да бъдат разгледани и взети под внимание

