На вниманието на: доц. др Тодор Чобанов –
заместник-кмет на
Столична община
Относно: Проект за изменение и допълнение на Система за прием
на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
Столична община.
Уважаеми Г-н Чобанов,
Във връзка с цитирания проект по-горе, с който се запознах
подробно,
ВИ МОЛЯ да го преразгледате и да дадете 11 ТОЧКИ по
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ на кандидатстващи първокласници с
брат/сестра ДО 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, учещи в същото училище, така
както сте дали тези 11 точки по този проект на първокласници с
брат/сестра НАД 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, учещи в училището.
В противен случай се получава следния парадокс:
Когато броят на кандидатстващите деца, които са първа група по
водещия критерий /8.1./ е по-голям от местата обявени в училището,
тогава влизат в сила допълнителните критерии. Според тях,
кандидатстващия първокласник от семейство, в което вече учещо в
същото училище дете е например на 9 години, НЯМА НИКАКВИ ТОЧКИ
ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ и то ще бъде изпреварено от всички,
които имат точки, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕД НЕГО ЩЕ БЪДЕ кандидатпървокласник от друго семейство, в което разликата в годините на
децата е много по-голяма - например голямото дете, учещо в училището
е на 17 години, защото по проект това дете получава допълнително 11
точки. Така дете с брат/сестра с голяма разлика във възрастта, при
което учещото дете в училището е НАД 12 години ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТО С
ПРЕДИМСТВО, пред дете с брат/сестра с по-малка разлика във възрастта
, т.е. учещото дете е ПОД 12 годишно.
Предполагам, че първоначалната идея е била да се обхванат
децата с по-малка разлика помежду си и да учат в едно училище като в
проекта се вижда, че те влизат автоматично в първа група,
но ПАРАДОКСА Е, ЧЕ КОГАТО СЕ ВКЛЮЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ
КРИТЕРИЙ ОЩЕ В ПЪРВА ГРУПА/миналогодишния прием за първи клас 2018-2019 г. показа, че има такива училища-по-желани и с по-обширни
територии/,

ТО ТЕЗИ ДЕЦА ОСТАВАТ БЕЗ ТОЧКИ и НЕ ВЛИЗАТ В УЧИЛИЩЕТО
НА СЕСТРА/БРАТ/на възраст до 12 години/,
А ДЕЦАТА С МНОГО ПО-ГОЛЕМИ БРАТЯ И СЕСТРИ – ВЛИЗАТ
УСПЕШНО В СЪЩОТО УЧИЛИЩЕ!
МОЛЯ ДА НАПРАВИТЕ НУЖНИТЕ ПРОМЕНИ ТАКА, ЧЕ ДА НЕ
СЕ ПОЛУЧАВА ДВЕ МАЛКИ ДЕЦА С РАЗЛИКА ВЪВ ВЪЗРАСТТА ДО
5 ГОДИНИ ДА ХОДЯТ В РАЗЛИЧНИ УЧИЛИЩА!
Посочения парадокс е възможно да е техническа грешка.
Ако в ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ в точка 8.7. вместо „над 12
години“, поправите на „под 12 години“ смятам, че тогава
първокласниците с братя и сестри с малка разлика във
възрастта няма да бъдат ощетени.
С УВАЖЕНИЕ,
Мария Петрова

