From: Sia Aleksieva
Sent: Thursday, February 1, 2018 10:19 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

На вниманието на: 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
1. Предлагам водещ критерий да е административният адрес (на един от родителите, а
не на детето), както са предложили и много други родители, защото е недопустимо
хората да нямат избор за училището на детето си. Районите са направени по
субективни критерии. Не е справедливо, ако кандидатстваш за друго училище,
различно от районното ти, да нямаш никакво предимство за това, че живееш в същия
квартал. Уседналостта не изключва административния адрес, въпреки че според много
експерти, уседналостта е противоконституционна и нарушава правата на децата ни.
2. Защо сте премахнали предимство за месторабота, при предишните критерии той е
имал тежест и много хора водят в момента децата си на училище в близост до работата
си? Може тежестта му да е по-малка от адреса, но предлагам да го има, така както го
има и в системата с детските градини.
3. Защо сте премахнали критерия за многодетност - нима това е критерий, който се
манипулира лесно? Не считам, че родителите, които имат повече от две деца,
заслужават да водят децата си на различни училища и поради тази причина, считам че
трябва да бъде добавен като допълнителен критерий.
4. Защо предимството за брат и сестра е с толкова малка тежест? Реално при
предложените правила, той остава без значение, ако училището, което посещава
едното дете не е в района на адреса на семейството? Предлагам да се увеличи
тежестта на този критерий.
5. Защо предимството за ПУК в същото училище е с толкова малка тежест? При условие,
че критериите за предучилищна са съвсем различни, означава ли това, че прието дете в
ПУК, ако не живее в района на училището, няма да има гарантиран прием в първи клас,
заради трите точки? Предлагам да се увеличи тежестта на този допълнителен
критерий.
Считам, че в така предложената система е необходимо да запишете точно и ясно
точките за първите 4 основни критерия, така както са заложени в наредбата,
административният адрес да бъде добавен като основен критерий, а допълнителните
критерии се нуждаят от промени и внимателно обмисляне.
С уважение,
Сия Алексиева

