From: Petya Ivanova
Sent: Wednesday, January 31, 2018 9:07 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община

Уважаеми г-н Чобанов,
подкрепям мерките предприети от общината за затягане на контрола по прием и
въвеждане на еднакви правила за прием на деца вв първи клас в общинските училища
на територията на Столична община. Досегашното положение беше несправедливо, тъй
като реално всяко училище въвеждаше допълнителни критерии по свое усмотрение, и
това бе предпоставка за множество злоупотреби от страна на някои директори, както и
вратичка за прием в училището без критерии в подготвителен клас в училище и
последващо предимство за прием в 1 клас в същото училище.
С въвеждане на общи критерии за прием
- ще се гарантира достъп до образование в най-близкото училище за всички деца
- ще създаде удобство на родителите, които ще водят/ взимат децата от близкото
училище
- допълнителна прозрачност за спазване на регламента за приема на децата
- ще доведе до по-голямо доверие между страните - родители, директори и СО
Предложения:
- да се въведе унифицирана платформа и да се уеднаквят критериите за прием в детска
градина, подготвителна група в училищата и прием в 1 клас на училището. Децата до 4
клас, когато някои започват своето профилиране, следва да учат в най-близкото
училище.
- Критериите за прием следва да са изцяло на база адрес на детето и свързаната с това
уседналост. По този начин, всички деца в едно семейство, ще посещават най-близката
детска градина, най-близкото училище и това ще улесни допълнително родителите.
Децата в началното училище следва да бъдат приемани единствено по местоживеене,
което създава удобства както за самите деца, които учат с деца от квартала, така и за
техните родители при водене и взимане от и до детска градина/ училище. Живеейки на
един и същи адрес, децата от едно семейство, ще бъдат приети в едно училище и/ или
детска градина, което допълнително ще улесни родителите им, без да е необхдоим
допълнителен критерий за брат/ сестра в училището.
Поздравявам ви за предприетите стъпки за премахване на досегашните критерии,
повече контрол и елиминиране на дискриминационни условия за прием.
С уважение,
Петя Иванова - Димитрова

