Subject: Обществено обсъждане на Проект на Система за прием на ученици в първи клас

На вниманието на
доц. д-р Тодор Чобанов,
Заместник-кмет на
Столична община

СТАНОВИЩЕ
От Йордан Михайлов

Относно: Категоричното ми несъгласие с предложеното райониране в Проекта на системата за
прием на ученици в първи клас в общинските училища в Столична община
И
настояване прилежащите територии към тези училища да бъдат преразгледани в частта за
район Витоша

Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Според предложеното райониране в точка 4.2. от Проект на Система за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на Столична община, улица „Абанос“ в кв.
Бояна, район Витоша, е разпределена като прилежаща територия на 26 СУ „Йордан Йовков“ в
кв. Княжево, а не към най-близкото като разстояние училище – 52 ОУ „Цанко Церковски“ в кв.
Бояна. Доц. Чобанов, други две училища на територията на район Витоша: 5 ОУ „Иван Вазов“ в
Павлово, както и 2 СУ „Емилиян Станев“ в Бъкстон, също се намират на по-късо разстояние от
улица „Абанос“, в сравнение с 26 СУ „Йордан Йовков“ в Княжево. В тази връзка моля за
проверка и намеса от Ваша страна в качеството Ви на заместник- кмет по образованието в СО
районирането да бъде преразгледано.
Вярвам, че нормативните промени в разпоредбата на член 43 от Наредба 10, издадена от
Министерството на образованието и науката, децата да бъдат записани в първи клас в найблизкото според постоянния или настоящия им адрес училище, ще бъдат спазени.
Съобразяването с критерия за близост до училището смятам за далеч по-сериозна грижа за
здравето и сигурността на нашите деца в сравнение с критерия за уседналост, който е дори
дискриминационен. Ако не бъде променено така предложеното райониране, то нашите деца
трябва да бъдат водени на училище в Княжево с превозни средства, като според софийския
трафик това би отнело 30-40 минути време за транспорт, вместо да ходят пеша за около 10-15
минути до училището в Бояна. Това също така означава, че ще бъде нарушен и заложеният в
Мотивите към Проекта на системата за прием принцип за равнопоставеност на всички
кандидати за първи клас. Погазва се и идеята за въвеждането на единни критерии според
същата Система, чиито проект сте разработили в съответствие с европейското законодателство.
Доц. Чобанов, моля за информация какво се случва с проекта за строеж на нов учебен корпус
на 52 СУ „Цанко Церковски“ в Бояна. Предполагам, че една от причините част от децата в

квартала ни да са пренасочени към далечното за тях 26 СУ „Йордан Йовков“ в Княжево, е
невъзможността настоящата сграда на кварталното ни училище да ги поеме.

26 януари 2018 г.
С уважение:
Йордан Михайлов
Гр. София

