From: Aylin Osman
Sent: Monday, February 5, 2018 9:58 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

Мнението ми относно Проект на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община:
1. Основният критерий за близостта на училището до постоянния/настоящ адрес на
детето не е спазено като конкретният пример е за ул. Абанос, кв. Бояна, р-н Витоша според районирането най-близкото училище е 26 СУ "Йордан Йовков" в кв. Княжево нашите деца от тази улица трябва да пътуват поне 3 км., което ще отмене 40 минути, а
условия за градски транспорт няма (за да стигнем до трамвай номер 5 трябва да минем
през бул. Ал. Пушкин и Околовръсния път, което пеша не е възможно, защото няма
инфраструктура - няма тротоари). От друга страна на 10 мин. пеша имаме близко
училище 52 ОУ "Цанко Церковски" и как може при тези условия близостта да е
основен критерий?
2. Единните и недискриминационни критерии за прием са да нямаме право на избор?
Защо да не може да избираме между училищата в територията на района? Защо
критерия за близост до месторабота да не важи?
3. Като се казва постоянен/настоящ адрес на детето - не е ли по логично да е адрес на
родител? При смяна на адрес няма контрол от институциите, както и повечето
родители не сме предупредени, че адреса на детето също трябва да се смени, защото
няма дете поне до определена възраст да живее сам на друг адрес без родител...
Ако трябва да обобщавам въпросите касаещи конкретно моето дете (бъдещ ученик в
първи клас) - как е определно районирането, какво става ако децата са останали със
стара адресна регистрация при смяна на адрес, какво става с неприетите деца, какво
става със семействата, които са например са със сменен адрес, но от 2г. и 11 м....?
Като майка на дете, което ще бъде в първи клас септември трябва да противореча на
досегашните си убеждения и трябва да му обяснявам, че всъщност нямаме право на
избор в живота, а някой друг ни го определя...
Надеждата ми е да чуете нашият глас и да се преразглежда проекта. Нашите деца са
бъдещето на всички...
С уважение:
Айлин Кьосе
гр. София

