From: iskra mihova
Sent: Saturday, January 27, 2018 9:20 AM
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. 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,
Променяйки наредбата за прием в първи клас за тази година поехте ангажимент към родители и
деца основният критерий да бъде близостта до училище. Обещахте да не се съобразявате с
райони и общини, а да се съблюдава удобството на децата да достигнат до класната стая. В тази
връзка искам да попитам защо децата, които живеят на бул. Христо Ботев от номер 1 до 55 са
причислени към 19 ОУ, при положение, че 20 ОУ е на метри от кооперацията, в която живеем.
Отговорете защо нашите деца трябва да пътуват три спирки с тролей, след като имат училище
през 1 светофар. Моля да бъде обяснено на обществото какъв смисъл има водещият и единствен
критерий за прием да бъде адрес на детето в "прилежащия" район на училището, след като
децата ще бъдат препращани в далечни училища, само заради административното разделение на
града.
Още миналата година поставихме този въпрос в община Красно село, в която се намират четните
номера на кооперациите на бул. Христо Ботев и община Триадица, в която е 20 ОУ. И двете
общини препратиха към столична голяма община, където вие поехте ангажимент да не ощетявате
децата в това каре, което според картата, която имат в общината на Красно село е към 20 ОУ, тъй
като реално там е прилежащата територия на училището. Оказва се, че тази година не са
преразгледани териториите, а отново повтаряте миналогодишното несправедливо разделяне по
общински, а не пространствен признак .
С уважение,
Михова

