ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА
На вниманието на:
доц. д-р Тодор Чобанов
Заместник-кмет на
Столична община
Елка Илиева
Гл. експерт в Дирекция
„Образование”

Относно: Обществени консултации по Проект на Система за прием на
ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична
община.
Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Уважаема г-жо Илиева,
Аз съм майка на дете, което предстои да кандидатства за прием в първи клас, съгласно
правилата залегнали в Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община. Ние живеем на ул. Оборище 51. Разстоянието от нас
до най-близкото училище – 129-то ОУ „Антим I” е 300 м. (справка Google earth). На 380 м от нас се
намира и друго училище 38 ОУ „Васил Априлов“. С изненада открих, запознавайки се с
районирането, че попадаме в 112 ОУ "Стоян Заимов" – училище (на 1 км от дома ни!). При условие,
че системата е с водещ критерии „уседналост“, смятам, че следва да получим възможността сме в
най-близкото за нас училище. Моля, да бъде преразгледан граничният район на 129-то училище
(той се простира до съседният на нас номер 53 на улица Оборище) и да бъде увеличен поне до 51ви номер. Намирам за удачен и вариант, в който да се приеме граничен район, който да позволява
да се кандидатства с предимство в две или повече училища, когато те са на близки разстояния.
Писмото ми е продиктувано от убеждението, че за децата в първи клас е важно да могат да
стигат бързо и навреме на училище, както и да могат да разчитат на своевременна реакция от
родителите си при всякакви ситуации, които особено в първи клас не са рядкост. Надявам се
детето ми да има възможност да учи в училището на баща си, което също беше толерирано с точки
в някои училища в предходни години. Моля да имате предвид, че ежедневното задръстване в
пиковите часове на ул. Оборище не позволяват нормалното придвижване с автомобил, а ходенето
пеша в пиков час е меко казано нездравословно.
С уважение,
Милена Мирчева

