ДО:
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

Уважаеми г-н Чобанов,
С настоящето бих искала да изразя мнение относно новите правила за прием в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община.

Моя конкретен казус е следния – родена съм в гр. София. До 3-ти клас съм живяла в кв.
Хиподрума и съм учила в нашумялото напоследък 51-во СОУ, след което се преместих
при баба ми в ж.к. Иван Вазов, където живях допреди 10 години, когато отново се
върнах в ж.к. Хиподрума. Детето ми тази година ще направи 6 г. От както е родено
живее на в кв. Хиподрума. Апартамента е собственост на моята майка. За съжаление
когато се преместих отново в ж.к. Хиподрума не си смених постоянния/настоящия
адрес. Направих го едва лятото миналата година.
Съгласно новите правила с най-голям шанс за прием имат деца с постоянен/настоящ
адрес в района на училището, който не е променян последните 3 години.
Предвид това, че си промених адреса миналата година детето ми вероятно няма да
бъде прието в кварталното училището, което се намира точно срещу блока, в който
живеем, а може би няма да бъде прието и в някои от училищата в съседните квартали.
В момента то ходи на детска градина на другия край на София – в ж.к. Орландовци,
защото беше единствената държавна детска градина, в която го приеха. Явно това ни
чака и с училището. Не мисля, че новите критерии са в интерес на децата и родителите.
Разбирам, че в моя конкретен случай вината е в мен, че не съм си сменила адреса
своевременно, но има много семейства, които през последните 3 години са се
преместили да живеят на друг адрес поради покупка на ново жилище или смяна на
жилището, където са живели под наем. Техните деца по-малко право ли имат да учат в
най-близкото училище? В същото време тези нови правила няма да спрат
злоупотребите. Практиката да се сменят адресната регистрация в близост до желаното
училище като се ползва адрес на роднини, приятели и познати ще продължи.
Аргумента, че новите правила се въвеждат, за да се ограничат злоупотребите не е
резонен. Злоупотребите пак ще продължат. Недоумявам защо вместо да се упражнява
контрол, за да няма злоупотреби се приемат нови нерационални и дискриминиращи
правила.
С уважение,
Надежда Пенева

