From: Svetla Tsvetkova
Sent: Thursday, February 1, 2018 7:10 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Проект на Система за прием на ученици в първи клас

Относно новите правила за кандидатстване за първи клас:
1. В момента цели части от квартали са изхвърлени от системата за държавно
образование, защото не попадат в района на нито едно училище!
Моля отново да прегледате и най-добре да разпишете на картата районите
определени от всяко училище - цялата горна част на кв. Витоша заключена в карето ул.
Ангел Каралийчев до комплекс Макси я няма в списъка на нито едно училище, други
части от квартали и улици също нямат училище. Това е директна дискриминация
спрямо децата, в чиито квартали няма нито едно училище!
2. Съгласно текущите условия за прием в първи клас децата от едно семейство ще
трябва да посещават различни училища ако не отговарят на водещия критерий 8.1.
На фона на изключителната демографска криза и замърсяването на въздуха в София
родителите на повече от едно дете ще се налага да водят и прибират децата си от
различни училища само защото са се сменили условията на прием на помалкото/малките деца. Нещо повече веднъж след като едно от децата в семейството е
прието в училище семейството е закотвено на текущия си адрес за да си гарантират
прием на по-малките деца в училището на по-голямото. Това не винаги е възможно
защото:
- семейството е било под наем и се е наложило да си смени адреса поради каквато и
да било причина (прекратен договор за наем примерно)
- семейството няма да може да си купи или смени текущия апартамент за по-голям да
речем, който да обслужва нуждите му по-добре.
В критериите за прием съществуващи до по-миналата година повечето училища
приемаха по-малките братчета и сестричета безусловно или с най-висок приоритет.
Като родител на две деца - вече водих децата си в две различни детски градини,
защото в градините безусловно се приемат само децата с хронични заболявания, но не
и братчетата/сестричетата, за които не остават места.
По-малките деца от семейството трябва да се приемат в училището на по-голямото
безусловно, без изобщо да се налага да участват в класиране, каквито са в момента
правилата за близнаците. Абсурд е да се водят две и повече деца в различни училища
и родителите да успяват да стигнат до работа след това!
3. Текущите правила на практика премахват подготвителните групи в училищата. Има
ли достатъчно места в детските градини за да поемат децата обратно?
Досега подготвителните групи се приемаха като преход между детската градина и
училище където децата ще могат да се опознаят и подготвят за първи клас, място
където класовете се стиковаха и продължаваха заедно напред. Кой сега ще запише
детето си в подготвителна група в училище, за да се адаптира 3-4 месеца и малко след
това да бъде изхвърлено обратно в друг клас и друго училище?!? Да не говорим че

подготвителните групи почиват заедно с учениците, което натоварва допълнително
родителите да търсят решение за дългите училищни ваканции.
Моля отново да прегледате и да се опитате да осмислите правилата, защото в текущия
им вариант те създават много повече проблеми отколкото решават!

