From: Hadjidimitrova, Madlen Vladimirova (M.)
Sent: Monday, February 5, 2018 1:33 PM
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

Уважаеми г-ин Чубанов,
Бих искала да изразя следното мнение относно проека на система за прием на ученици в първи
клас – той е изключително дискриминиращ. Не е честно децата да бъдат разпределяни по
училищата само на териториален принцип, без оглед на предварителна подготовка и лични
таланти. Още повече не е справедливо основния критерий за райониране на децата да е
запълване на училищата. В нашия случай децата от местност Гърдова Глава са подложени на
образователен геноцид. Голяма част от тях са разпределени в училище в съседен квартал, през
голям булевард, до което няма лесен транспорт. За сметка на това в същия квартал има друго
училище, а в кв.Павлово, който също е съседен, има още две училища, които са на 1-2 спирки с
трамвай. За сравнение до 26то училище, в чийто район попадаме, се ходи с автобус 111 + още
един автобус. Автобус 111, който свързва кварталите Младост и Люлин, който е претъпкан
почти през целия ден и мен лично ме е страх да пътувам в него, камо ли да кача детето си.
Освен това 26то училище се намира на 121 място в класацията за 2017г. На училищата в София
според резултатите от НВО/ матурите в 7ми клас. За сравнение 2ро СУ Акад. Емилиян Станев
(на 2 спирка с трамвая или под 10 минути) се намира на 39то място, 142 ОУ Веселин Ханчев (на
3 спирки с трамвая или до 15 минути) се намира на 38мо място, 5 ОУ Иван Вазов (на една
спирка с трамвая или около 5 минути) се намира на 96 място, 52 ОУ Цанко Царковски ( на
пешеходно разстояние) се намира на 102 място. Бих искала да попитам с какво нашите деца са
по-лоши, че ги осъдихте на най-лошото училище в района, което е и най-отдалечено и трудно
достъпно? Кой ще им носи тежките раници на 2км или 40 минути пеша? Или трябва, след като
цял живот сме живели в местност Гърдова Глава, да се преместим в друг квартал, само за да
могат децата ни да учат в нормално училище. О, съжалявам. И на това нямаме право, след
обародваните промени за уседналост и необходимост от поне 3г. в квартала! Защо не въведете
изпит и за първи клас и така вече ще е честно, а не да разпределяте децата по неясно какви
критерии в съседен квартал, при това в най-лошото възможно училище от всички наоколо?

