На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична
община
Относно: Проект на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община

Относно горното искам да споделя следното:
-

-

-

-

Новият проект/спрямо действащата система до момента/
ограничава още повече избора на децата ни да учат където искат.
Столична община свежда този „избор“ до едно училище, т.е.
училището което попада в прилежащия ни район. Може би за
прилежащ район трябва да се счита общината в която живее детето;
Спорно е настоящ адрес да се приравнява с постоянен адрес. В това
отношение съм склонен да мисля, че се правят доста спекулации;
Не трябва да отпада като един от важните критерии/може би трябва
да се изведе дори на второ по важност място/ местоработата на
родителите на детето. Да си представим, че семейството живее на
10 км. от местоработата на единия родител и на 15 км. от
местоработата на другия родител. Програмата на училището
приключва в 16,30 ч. и детето трябва или само да се прибере у дома
или единия от родителите трябва да дойде и да го вземе. Първият
вариант е почти невъзможен, а за осъществяване на втория единия
родител е принуден да тръгне от работа може би в 15,30 ч. и то при
положение че в семейството има автомобил. Нужно ли е да
пресмятам колко работни часове ще бъдат изгубени, не само за
работодателя, но и за икономиката на страната. Или лесния вариант,
работодателя уволнява служителя си и той остава без работа, но пък
вече ще е свободен да прибира детето си когато си пожелае;
Може би трябва да се въведе нов критерии - първо желание на
детето/родителите/, за което да се дават най-много точки спрямо
точките, които ще се дават за следващите желания;
Дават се точки за деца завършили подготвителна група в избраното
училище. Това според мен не е правилно, най-малкото защото не
всички училища осигуряват подготовка в такива групи. На второ
място това принуждава родителите да местят детето си от детската
градина в подготвителна група/за да му даде предимство пред
другите деца при кандидатстване за първи клас/ и след това, ако
горното не им осигури място в същото училище да го местят още
веднъж в друго училище за първи клас;

-

Трябва да се дават точки за близнаци. Не е лесно да се грижиш за
едно дете, но много по-трудно е да правиш това за две или повече
деца;
- Трябва да се дават точки и за деца с един починал родител. Мисля
на всеки е ясно защо;
- Критериите не трябва да се определят като водещи и допълнителни,
това може да се направи с броя точки, които ще се дават за всеки от
тях.
Всеки има право на образование, но според мен не е без значение
какво ще бъде качеството на това образование. Всеки родител би
направил най-доброто за своето дете, но не би трябвало да бъде
принуждаван да се насочва към образование в частно училище, което
за много от родителите като такси е непосилно. С този проект би се
допуснало точно това, а не би трябвало избора да се свежда до
образование в общинско/държавно/ или частно училище. Според
Конституцията не се допускат никакви ограничения на правата на
гражданите, мисля че с този проект би се допуснало точно това.
С уважение: Пламен Иванов

