Yordanka Danova
Sent: Friday, February 2, 2018 11:33 AM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община

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

Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Като родител на бъдещ първокласник, бих искала да изразя становище и
предложение относно новия Проект на Система за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на Столична община.
Като начало приветствам усилията в посока уеднаквяване на критериите и
прозрачност на системата.
Въпреки това в настоящия си вид критериите имат по-скоро ощетяващ
характер и вместо да внасят яснота и спокойствие, създават допълнителен
хаос. Апелирам да бъдат преразгледани в следните две посоки:
1. По отношение на новите прилежащи райони: разгледах подробно нашия и
други райони. Както много родители отбелязват, липсва възможност за избор
от поне две училища в административния район. Освен това, някои райони
обхващат по-големи, а други по-малки периметри при равни други условия
(например 17 СУ Д. Груев в кв. "Западен парк" обхваща само няколко блока); не
са взети предвид и граничните адреси между училищата. Предложението ми е
ако няма възможност за райониране по административен район, то поне да се
даде възможност за избор чрез малко по-широки граници на прилежащите
райони на училищата. Липсата на избор тотално обезсмисля и следващия
критерий: уседналост.
2. По отношение на новия критерий уседналост: ще забележите, че
ощетявате много родители, решили да сменят адреса си през изминалите 3
години. Конкретното ми предложение е, когато настоящият и постоянният
адрес съвпадат и се кандидатства за училище от прилежащия район, детето да
попада директно в първа група по уседналост, т.е. да не се взима предвид
въведената "давност" на адреса. Ако се използва уседналост, то нека тя да
бъде като допълнителен, а не като водещ критерий.
Класирането в този случай би имало следния (примерен) вид:
- постоянен адрес в прилежащия на училището район: 5 точки
- настоящ адрес в прилежащия на училището район: 5 точки
Общо адрес в прилежащия на училището район: 10 точки
Уседналост в прилежащия район на училището над 2 години: 2 точки
Общо адрес и уседналост: 12 точки

В заключение, моля да вземете под внимание, че такава драстична промяна на
критериите би следвало да се направи след известен "транзитен период", за да
може всеки родител на бъдещ първокласник адекватно да планира следващите
няколко години от този изключително ключов и доста стресиращ период от
живота на децата ни. До създаване на достатъчно прозрачна и същевременно
гъвкава система за прием, може би е по-добре да се запазят досегашните
критерии, вместо да се прави промяна на всяка цена.
Оставам в очакване на финалното решение, като се надявам то да е найдоброто за всички страни.
Поздрави,
Й. Данова

