From: Миряна Кирова
Sent: Tuesday, February 6, 2018 11:36 AM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Коментари във връзка с изменение на наредба за прием в детски градини и
подготвителни групи в общински училища на територията на СО

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
Бих искала да изразя своите адмирации по повод предложената наредба и в частност
въведените правила и критерии за прием в предучилищни групи в общинските
училища на територията на Столична община.

Години наред нямаше стандартизирани критерии за прием, което даваше огромна
свобода в ръцете на директори/директорки на общински училища да приемат деца
по нерегламентиран път. Това създаваше огромни предпоставки за корупция,
дискриминация и разделение между деца, което е в пълен противовес на
конституцията на РБ и действащия закон за образование. Предполагам сте запознати
достатъчно добре с тези крайно лоши практики, затова още веднъж приветствам
вашата воля да решите този проблем в сферата на предучилищното образование на
територията на СО.

Бих искала да Ви обърна внимание върху следното - критериите, предложени за прием
в подготвителни групи в общинските училища са идентични на тези за прием в детски
градини. Това обаче създава неясноти по повод приема на децата в 1-ви клас, където
предложените критерии са твърде различни. Новопредложените критерии за прием в
1-ви клас отразяват абсолютно справедливо условията на средата и разпоредбите на
Наредба 10 за прием на деца с водещ критерий - уседналостта.

Няма здрава логика в това същата уседналост да не бъде предложена и за предходния
прием в подготвителни групи. Така предложените критерии без липса на уседналост
или наличие на постоянен/настоящ адрес от определен брой години създава отново
крайно лоши практики за фалшификации по отношение на промяна на адреси и
редица други, водещи до същия риск дадено дете, живеещо в квартала от определен
брой години да бъде изместено от друго с фалшива адресна регистрация, извадена
напосредствено преди приема.

Апелирам (аз и масово - други родители на територията на СО) да приложете критерий
за УСЕДНАЛОСТ по постоянен/настоящ адрес за прием в предучилищни групи в
общинските училища, идентичен на тези за прием в 1-ви клас. По този начин ще
преустановите дългоширещите се корупционни и силно дискриминационни практики,
които се случиха през миналата учебна 2017/2018 година, с което отново се рискува
тази наредба да бъде атакува пред прокуратура, КЗД, ВАС.

Уверяваме ви, че критерия за уседналост е най-справедлив и ще позволи на всяко
дете да бъде записано/обучено, като по този начин ще се изкорени завинаги
проблема с елитни/неелитни училища, умни и не-толкова умни деца.

Предварително благодаря.
МК

