From: Aleksandar Kostadinov
Sent: Monday, February 5, 2018 10:30 AM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Становище проект на система за прием в първи клас

Уважаеми господа,
Във връзка с Проекта на системата за прием в първи клас бих искал да изразя следното
становище.
Считам, че този Проект не решава основния наболял и единствено задълбочаващ се през
годините проблем – намирането на дългосрочно работещо решение за приема в първи клас.
Мерките „на парче“, дори и с най-добри намерения, вместо да разрешат този проблем, го
обострят все повече и повече.
Затова съм против най-новите прийоми, предложени от МОН, възприети напълно безкритично
от СО, за пресяване на първокласниците:
 Принципа на уседналост;
 Определените прилежащи райони, според които децата ползват най-голямо
предимство в едно училище;
 Пълното премахване на местоработата като допълнителен критерий.
За принципа за уседналост съм напълно солидарен с възраженията на родителите, които са
закупили жилище или поради някакви причини са били принудени да променят адресна
регистрация в рамките на предходните три години.
Категорично не съм съгласен прилежащите райони да бъдат определяни така, че да включват
само едно училище. Доколкото разбирам при повече кандидати, училището няма задължение
да приеме всички деца.
Така можем да изпаднем в положение да не можем да запишем детето си в нито едно
училище в съседен прилежащ район (за който ще сме приравнени на кандидати от другия край
на София).
Считам, че предложените прилежащи райони трябва да бъдат разширени, за да включват поне
две училища, между които родителите да избират.
По отношение на уседналостта, премахването на месторабота като критерий, както и за други
от т.нар. социални критерии – като например многодетните семейства, смятам, че трябва да
бъде направен цялостен преглед съвместно с МОН и при участие на гражданите, за да се
достигне до дългосрочно, работещо, единно решение за прием в първи клас.
Вижда се колко много родители са си направили труда да отправят своите критики и
предложения във връзка с Проекта.
Редно е и държавните институции да положат нужното усилие и да съобразят тези
предложения, почерпени от реалностите, а не от нуждите или липсата на каквато и да било
заинтересованост на едни или други хора, които са част от системата.
Александър Костадинов

