From: Kiril Yanchev
Sent: Sunday, February 28, 2021 10:44 PM
To: obrazovanie@sofia.bg
Subject: На вниманието на доц. Чобанов: относно Проект на Система за централизирано
електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община

Уважаеми дами и господа,
Бих желал да направя два кратки коментара относно Проект на Система за
централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община (наричан по-долу за краткост Проект):




Залегналия в горепосачения Проект момент, към който се отчита срокът на
водещия критерии, определящ групите по Раздел III, чл. 10. , а именно дали
адресът на детето е променян определен период от време "преди датата на
класиране" е удачен. Определянето на този момент преди датата на класиране
създава максимални предпоставки за актуалност на отчитане на времето и е поподходях в сравнение със залегналото в действащата до момента Система за
прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на
Столична община: "преди подаване на заявлението". С новия текст се позволява
събитията да бъдат отчитани максимално близо до реалното време на
случването им и това благоприятства обективния подход на прием.
Напълно съзнавам факта, че залегналите в Раздел III, чл. 10. от Проекта групи,
съобразно водещия критерии, а именно настоящ\постоянен адрес на детето за
дълги периоди от време (над три години, от една до три години, по-малко от
една година) съответства на заложените параметри на Наредба 10 на
Министерството на образованието за организация на дейностите в училищното
образование. Бих пледирал да се използва настоящия случай на публично
обсъждане, за инициатива за промяна на посочената Наредба и премахване на
дългите срокове без промяна на адрес, които са необходими за попадане на
децата в първа или втора група. Тези срокове не отговарят на динамичния
характер на съвремения живот и водят до ограничаване на възможностите за
посещанаване на подходящо за децата училище. Например деца, чийто адрес е
бил сменен по обективни житейски причини през последната година през
последната година не могат да попаднат в благоприятните първа или втора
група. Независимо от колко време съответните деца са били на ригистрирани на
последния си адрес, техните родители към момента заплащат данъци по едни и
същи правила и семействата им имат идентични образователни нужди и еднаква
потребност от училища с удобна локация.

Като използвам случая да пожелая постоянно усъвършенстване на приемния процес с
цел подобрена полезност за основните му потребители - бъдещите ученици, оставам,
С уважение,
Кирил Янчев

