From: Rossen Varbanov
Sent: Saturday, February 3, 2018 12:14 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи клас

на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на Столична община.

Бих искал да изразя, категоричното си несъгласие с новите правила за прием в първи
клас.
Живеем в кв. Витоша на ул. Константин Петканов. Оказа се, че нашата улица НЕ попада
в района на нито едно училище. Къде ще учи детето ми по новите правила?
Едното ни дете вече е в първи клас, прието по старите правила и естествено учи в
училище което не е в района ни, защото ние НЯМАМЕ училище.
По текущите правила, бъдещия първокласник, не само е невъзможно да учи в
училището на другото дете, но и въобще не е ясно къде ще учи.
Предлагам:
1. Брат/сестра да бъдат приемани безусловно, защото на родителите и сега им е
трудно да се справят с логистиката на децата, а какво остава, ако трябва две деца да се
разнасят из София в различни квартали. Да не говорим, че децата ще приключват
училище горе-долу по едно и също време и не виждам физическа възможност как
може да се вземе едното дете, от едното училище и да се стигне до другото дете, в
другото училище, навреме. Това за мен в момента е абсолютно нерешима ситуация,
ако децата са в различни училища.
2. Да се премахне отседналостта, защото това е дискриминация и закотвя семействата
с 2 деца в даден квартал, за да може децата да са в едно училище, понеже при смяна
на квартала по новите правила възможността да се запише дете в друго училище се
свежда до 0. Не може да се приема отседналост сега, а децата преди това да са
били приемани по други правила и да не се съобразите с ефекта от това, като
например разделянето на брат/сестра да не учат в едно училище.
3. Предлагам да се въведе възможност да могат да се избират няколко училища с 3
желания, които да определят точки по подобие на системата за детските градини. Има
много случаи в които е много по-удобно да се ползва училище близо до местоработата
на някой от родителите, отколкото в квартала. Тази възможност в момента липсва
напълно. Детето може да получи точки в едно единствено училище и толкоз. Ако не
успее там не може да отиде в никое от другите близки учлища, защото няма да им е в
района.

4. На подготвителните групи никога не обръщате внимание и миналата година
просто ги бяхте забравили че съществуват, докато родителите не ви казаха.
Моля, сложете по-голяма тежест там, иначе още веднъж травмирате децата,
като ги премествате в друго училище при вече изграден клас. Миналата година
без малко да се получи така и виждам, че и сега е същото.
Уважаеми дами и господа, които мислите правилата – тези правила са толкова
опростени и праволинейни, че създават много повече проблеми отколкото решават.
Наистина на някои родители са им удобни, но моето лично мнение е, че на много
повече родители, както в нашия случай, им се създават изключително големи
проблеми или направо нерешими ситуации. По-добре започнете активно да мислите за
електронна система, вместо всяка година да сменяте правилата и хората да се чудят
какво да правят. Подлудихте ни!!!
Тези правила директно касаят нашите деца, тяхното образование и бъдеще и
възможностите на родителите за работа и живот. Не може с лека ръка да се прилага
толкова опростен и праволинеен модел от правила. Живота на хората е доста посложен и не може да се намести в една отседналост 3 години и закотвени към едно
единствено училище. Започвам да си мисля, че всичко това се прави за да се напълнят
частните училища. Общината не прави нищо, за да могат държавните училища да се
ползват ефективно, с добро образование навсякъде и правила справедливи за всички.
В момента възможностите с новите правила са две - или успяваме да се класираме в
единственото прилежащо училище (АКО ИМА ТАКОВА) или ако по каквато и да била
причина то не ни е удобно, трябва да търсим частно. Е да, ама не всички могат да си го
позволят, особено за две деца.

Росен Върбанов

