From: Огнян Соколов
Sent: Friday, February 2, 2018 10:11 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,

Изразявам своя решителен протест относно внедряването на критерия „уседналост” като
основен фактор за прием на деца в първи клас.
Бих искал да Ви обърна внимание, че този „критерий” по никакъв начин не кореспондира нито
с качеството на образованието, нито с каквато и да било друга цел, която би трябвало да стои
пред образователната система.
Въпросният „критерий” грубо нарушава правата на децата за равен достъп до образование и е
опит за сегрегация, както на регионален, така и на етнически принцип.
Не ми е известно подобен критерий да е практика в европейските държави.
Оставяме настрана факта, че въвеждане на понятието „уседналост” за базови човешки права,
като работа и образование, е опит за връщане на комунистическите порядки, с които уж се
бяхме простили преди 28 години.
Подобна мярка не кореспондира дори с програмата на собственото Ви правителство, защото
не само, че не насърчава мобилността на работната сила, а дори напротив.
Също така, никъде не е обосновано, защо максималния времеви интервал на „критерия”
„уседналост” е 3 години, а не 1, 2, 10 или 20 години, например? Какви са основанията да се
въведе именно такива периоди?
Ще Ви обърна внимание, че ефектът, който се опитвате да постигнете с подобна мярка, ще трае
точно 3 години, защото постъпването в първи клас не е форсмажорно обстоятелство и ако
някой иска да надхитри системата, просто ще смени адресната си регистрация 3 години порано. И същият проблем ще възникне отново след 3 години.
Ако приемем на теория, че подобен „критерий” е разумен, то за да бъде той непробиваем,
уседналостта трябва да е поне 8 години, тъй като това е срок, който дадени злонамерени
родители няма да могат да нагласят (преди зачеване на детето).
Не на последно място подобен критерии ще задълбочи корупционните практики, тъй като
родителите ще бъдат по-мотивирани, а замесените от другата страна, ще поемат по-голям риск
и съответно ще искат и по-голяма компенсация.

Ще илюстрирам пълния абсурд на ситуацията с един напълно реален пример:
Многодетно семейство с 3 деца – на 7, 6 и 2 години. Поради разрастването на семейството се
налага да се преместят в друг квартал на София.
Първото дете е записано в училището по старото им местоживеене (което и понастоящем им е
удобен). Второто дете не е ясно къде ще бъде записано, защото по новите критерии няма как
да се класира нито в училището на първото дете, нито в кварталното, а третото ще бъде
записано в кварталното, защото след 4 години вече ще са придобили въпросната „уседналост”.
Бих искал да Ви информирам, че така въведеният критерий се явява дискриминационен
спрямо много уязвими групи от населението (многодетни семейства, хора в трудно социалноикономическо положение, жертви на насилие и етнически групи) и се явява дискриминация в
най-чист вид, за което смятам да алармирам Комисията за защита от дискриминация, както и
всички български и европейски организации, имащи отношение към недопускането на
подобни порочни практики.
В случай, че желаете да въведете единни критерии, то те трябва да са базирани на обективни
обстоятелства, които кореспондират с поставените пред образователната система цели, а
именно - на качествата и потенциала на децата за развитие. Това може да се реализира чрез
система от единни държавни изпити или тестове за способности.
Информирам Ви, че за въпросния критерий "уседналост" вече са подадени сигнали към
Омбудсмана на Република България и в Комисията за защита от дискриминация.

П.С.
В последното предложение за Проект на НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 10 от
1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, се въвежда още по
голям абсурд, а именно въпросния безумен критерий "уседналост", да важи САМО за
българските деца, но не и за ромските!
Смятам, че подобна антибългарска политика противоречи на всякаква нормална човешка
логика!
https://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=13813
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