From: Daniela Milanova
Sent: Sunday, January 28, 2018 8:38 AM
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 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, във
връзка с неудобствата, които биха създали промените.
На първо място е „прилежащия район на училището” – дълги
години се е прилагал като критерий административен район, който
дава възможнос за избор на 2 и повече училища. Към настоящия
момент дъщеря ми попада в прилежащия район на 123 СОУ, но
който е наполовина и в съседната циганска махала. Така ние
нямаме право на избор и детето има шанс за прием само в училище
с преобладаващи ромски ученици. Това, разбира се, не е найдобрия избор за нас, тъй като адреса ни е на равни разтояния и до
други училища в административен район Красна поляна – 17 СОУ и
28 СОУ, в близост ни е и 92 СОУ, но възможностите ни за прием са
силно намалени.

На второ място е адресната регистрация на детето – след
раждане детето се записва на постоянния адрес на майката, но не е
задължително той да бъде настоящ към този момент. Адреса на
бащата от няколко години е този, на който живеем и с детето, но не
е променян, поради лични причини (липса на брак, роднински
конфликти и т.н.). В ИСОДЗ се посочва адреса, на който имаш
уседналост ( задължително софийски), като може да се посочи
адреса на единия родител, не задължително на детето. При
родители в съседни административни и/или прилежащи райони,
често адресната регистрация не бива променяна след раждане на
детето им. Не е ли възможно да се взима предвид един от адресите
( при достатъчна уседналост, за да се избегнат злоупотреби), по
преценка на родителите, за да се избере по-подходящото училище
за детето, без да бъде ущетено друго дете.
Благодаря Ви предварително за отделеното време!

