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Относно: Проект на Система за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЧОБАНОВ,

Като родител на две деца, едното, от които е вече ученик, а на другото сега му
предстои да е първокласник, съм на мнение, че критерият „Други деца от семейството,
обучаващи се в училището“ трябва да стане водещ при кандидатстване за прием в
първи клас.
Абсурдно и нелогично е родители с повече от едно деца да попаднат в ситуация,
в която децата им да посещават различни училища и да им се налага да ги водят и
взимат от училище по едно и също време от две различни места и то в пиковите часове
на деня.
Предполагам, че с този проблем в случай, че проекът бъде приет във варианта, в
който е сега, ще се сблъскат една немалка част от родителите.
Що се отнася до уседналостта, считам, че този критерий никога няма да бъде
прозрачен и няма да може да елиминира дискриминационните практики. Няма разлика
в процедурата за промяна на постоянен и/или настоящ адрес, в случай, че дадено лице
не е собственик на имота. Единственото необходимо изискване за промяна на
настоящ/постоянен адрес е нотариално заверено съгласие на собственика друго лице
(което не е живяло досега и няма и да живее на този адрес) да бъде записано на него.
Т.е. всеки, който има свои познати, собственици на жилище в даден район, може с
тяхно съгласие да отиде в общината и да си промени постоянния и/или настоящия
адрес, а никога да не живее там. Тъй като този критерий под една или друга
формулировка винаги е бил един от водещите, както за приема в училище, така и за
приема в детски ясли и градини, много хора дори и преди повече от 3 години, са си
правили адресни регистрации на места, където не живеят. Уседналостта няма как да
бъде проверена в нито един случай, а категорично недопустимо е за кандидатсване в
ясла, градина, училище да се изисква от родителите представяне на нотариални актове
за доказване на това обстоятелство, в какъвто смисъл прочетох едно от публикуваните
становища досега.
Убедена съм, че трябва да отпадне критерия по 8.3. от предложената Система,
защото според мен след съдебната отмяна на миналогодишните критерии и публичното

оповестяване в края на месец юли 2017г. по водещите медии в страната на новите
предложени критерии, които са залегнали в настоящия проект, една доста голяма част
от попадащите към момента в тази група деца са със фиктивно сменени от родителите
адресни регистрации единствено с цел кандидатстването.
Подкрепям напълно изразеното становище от други родители, че критерият
„месторабота“ трябва да бъде запазен с цел улесняване както на родителите, така и на
децата при воденето и взимането им от училището.
Надявам се да бъдат взети под внимание изложените с настоящото доводи и да
се постигне една приемлива за всички система за прием на бъдещите първокласници.
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