-----Original Message----From: Milen Pankov
Sent: Monday, February 5, 2018 4:22 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-н Чобанов,
Уважаема г-жо Минчева,
Пиша Ви във връзка с предстоящите промени в наредбата за прием на деца в първи клас на
територията на Столична Община.
Смятам че водещият критерии за близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на
детето, а не на родителя/настойника ще доведе до много проблеми при класирането на
кандидат-първокласниците, поради факта, че в много случаи постоянния/настоящ адрес на
детето не е адресът, на който семейството реално живее. Този проблем е породен както от
незнанието на някои родители за съществуването на постоянен/настоящ адрес на детето, така
и от незаинтересоваността на служителите в ЕСГРАОН в общините, които в повечето случаи не
оказват необходимото съдействие при смяна на адресната регистрация.
Така например при смяната на постоянния/настоящия адрес на моето семейство служителката
в общината, която прие документите ни, каза че е по-добре да не местим и адреса на децата
ни, защото трябва да попълваме още 4 документа. В идентична ситуация на наши познати,
служителите в общината въобще дори не са обяснили за нуждата или възможността за смяна
на адреса и на децата им. Вярвам че има много други примери, като тези и в много от случаите,
когато родителите са си сменяли адресната регистрация, децата им са останали със старата си
адресна регистрация, а не с тази, на която семейството реално живее.
Както и Наредбата на Столична Община от миналата година, така и преди това индивидуалните
правилници за прием на повечето училища винаги вземаха предвид единствено
постоянния/настоящ адрес на родителя/настойника на детето, а не този на самото дете.
Сигурен съм че много родители дори не знаят или не подозират, че детето им се води на друг
адрес, а не на този, на който се водят родителите и семейството живее, а ще разберат това, в
момента в който извадят необходимите за кандидатстване документи от ЕСГРАОН.
С така предложените правила на всички тези родители, както и на мен ми остава единствено
възможността тепърва да преместя детето си на адреса, на който реално живеем, което
автоматично ще го разпредели в трета група – деца с постоянен/настоящ адрес, който е бил
променен през последната година, от новите критерии.
Въпреки че тези критерии са вече залегнали в промените на Наредба 10 на МОН, се надявам че
Столична община все пак има инструментите да поправи тази несправедливост. Предлагам за
дата на промяна на постоянния/настоящия адрес на детето да се даде възможността да се
взема предвид датата на промяна на постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника,
ако постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника съвпада с този на детето, но е с постара дата на регистрация. Смятам че това ще реши изложения по-горе проблем и няма да
противоречи на промените в Наредба 10 на МОН приети миналата година.
Така всички родители в подобна ситуация ще могат тепърва да коригират адреса на децата си,
без това автоматично да ги разпредели в по-долна група.

Надявам се предложението ми да бъде разгледано и взето предвид.
С уважение,
Милен Панков

