Subject: 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,
Във връзка с обществената дискусия на условията за прием в първи клас в
училищата на територията на СО за учебната 2018/2019, смятам, че следните
два критерия са справедливо определени и не следва да бъдат променяни:
- Предимства за братя и сестри, обучавани в същото училище, да се дават след
изчерпване на местата в групите на живеещите в прилежащия район
- Липса на предимство за месторабота на родителя в района на училището
Ако се върне пълното предимство за прием на дете с брат/сестра в училището,
това ще бъде за сметка на децата, които живеят в прилежащия на училището
район заради случаите, в които брат/сестра е приет с фалшива адресна
регистрация или с някое от предишните дискриминационни предимства (от типа
"родители, с принос към развитието на училището", "родители, обучавани в
същото училище" и др. подобни).
Също, ако братът/сестрата е влязъл с допълнително предимство от месторабота
на родителя, то е все едно и сега кандидатстващото дете да влезе с такова
предимство, ако СО гарантира прием на всички деца с брат/сестра в същото
училище.
Изцяло съм против връщане на критерия, даващ предимство на децата на
работещи в района на училището лица. Първо – това би изместило от
кварталните училища децата, които живеят в квартала. Второ – ежедневното
прииждане на автомобили – вкл. с цел работа или превоз до училището – води
до създаване на излишен трафик, задръствания, замърсяване на въздуха,
неправилно паркиране. Децата, които живеят в далечни квартали, прекарват
ненужно дълго време в автомобил и на замърсен въздух – време, което може да
се прекара в спорт или игра в училищния двор.
Освен това, бих желала да отбележа, че каквито и критерии за прием да бъдат
приети, ако нагласата на обществото и училищната администрация е те да бъдат
заобикаляни по всевъзможни начини и това да се приема със затворени очи, то
усилията около установяване на справедливи критерии са безпредметни. В тази
връзка апелирам към мерки за стимулиране на спазването на установените
критерии, например – проверки на декларираната информация при
кандидатстване, административни санкции за невярна информация, стимулиране
на подаване на сигнали за нарушения.
С уважение,
Нели Сандева

