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 доц. Чобанов,
Бих искал да Ви обърна внимание на следното:
В Мотивите към Проекта на Система за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община в точка 1-ва е записано следното, цитирам
„……..общините разработват система за прием, в която ВОДЕЩ КРИТЕРИИ Е
БЛИЗОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО до постоянния/настоящия адрес на детето……..“
Позволете ми да не се съглася с това твърдение.
Виждам, че има и други подобни мнения, че районирането не отговаря на този
„водещ“ критерии.
Ето и нашият случай, като се абстрахирам от „модната“ тенденция за „добри“ и
„лоши“ училища, затова няма да споменавам номера на училища. Живеем в район Красно
село. Най-близо са ни две училища, които отстоят от нашия адрес на еднакво разстояние
около 600-650 м. По неофициална информация от Община Красно село, която може би е
вярна (гледайки прилежащите райони), директорите на училищата са седнали и се разбрали
прилежащите райони да се определят според разположението на големите булеварди. И в
един красив момент се оказва, че нашият адрес попада в прилежащия район на трето
училище което се намира на 1,5 км???? Само поради факта че живеем от другата страна на
булеварда от най близките ни две училища??? Та това е близо километър в повече???
Г-н Чобанов, 1 км. в повече, реално погледнато се равнява на поне 15-20 минути
пътуване или ходене. Като включим и факта че това училище се намира точно в обратна
посока на местоработата на нас, двамата родители…времето което ще пропътуваме само на
допълнителното ни разстояние възлиза поне на 30-40 мин. И за да нямаме проблеми с
работодателя си, ще се наложи по-ранно ставане и тръгване с детето за училище. Това е
време което ще бъде взето от съня на детето само поради една причина, някой…някъде е
ударил с молив една разделителна линия, без никакъв съобразяване с БЛИЗОСТТА НА
УЧИЛИЩЕТО, а защото така били разположени булевардите.
Ето защо смятам, че водещият критерии „близост“ на Системата за прием, не
отговаря на действителността.

Мисля че е напълно нормално да бъде позволено децата да кандидатстват в повече
от едно училище, в административния район, по преценка на родителите с оглед близост,
водене, вземане на детето.

С уважение:
Васил Нитов

