From: Rosen Nikolov
Sent: Sunday, February 4, 2018 12:20 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Относно проект за прием в първи клас

Становище по проект на система за прием в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община
Уважаеми господа,
Споделям изразените в голяма част от публикуваните до момента становища притеснения и
възражения от родители по предложените с проекта прилежащи райони към училищата:
Детето ми ще ползва предимство уседналост повече от 3 години само за едно училище.
Каква е логиката за това, при условие, че адресът ми се намира на абсолютно еднакво
разстояние от поне две други училища в район Изгрев.
Нямам каквато и да било яснота и предвидимост дали детето ми ще бъде прието в
единственото училище, в което ползваме предимството уседналост повече от 3 години.
119 СУ не е задължено да приеме всички кандидати, които отговарят на най-благоприятното
предимство. В момента не знаем колко паралелки ще бъдат открити, както и не знаем (няма
откъде да знаем, а и никой не би ни предоставил такава информация) колко деца, отговарящи
на най-благоприятния критерий, попадат в прилежащия район на училището.
За всяко училище от друг прилежащ район детето ми ще се явява кандидат от последната група
(с предполагаемо най-малки шансове), независимо, че училищата са на еднакво разстояние от
адреса ни.
При надвишаване на броя на свободните места и повече кандидати от групата с найблагоприятно предимство и равен брой точки, кой и как определя кои да бъдат приети и кои
не?
Според ме идеята не е добре обмислена, не е добре комуникирана и ще доведе до огромно
напрежение за мен и за много други родители.
Предлагам конкретен прилежащ район да обхваща повече от едно училище. Все пак, досега
родителите винаги са имали избор (и като цяло шансове) за прием в повече от едно училище,
което е близко до адреса им.
Надявам се, че ще преразгледате предложението за прилежащите райони. Предварително
благодаря!
С Уважение,
Росен Николов

