на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Здравейте,
Пиша във връзка с идеята за промяна в критериите за кандидатстване в първи клас в
общинските училища и по-точно в частта с тригодишната уседналост. Ще Ви запозная
със своя казус, за да разбера какво решение може да предложи вносителят на
промяната. Това, сигурна съм, няма да е само мой проблем.
Детето ми е в предучилищна група на детска градина в квартал Дружба, където в
момента живеем. Двамата родители /аз и съпругът ми/ сме на работа съответно в
район Овча купел и район Красно село. Търсим вариант за преместване отдавна и го
намерихме едва сега, но новото жилище е в строеж, тоест няма как да имаме адресна
регистрация в района, където скоро ще живеем и където детето ни ще посещава
училище и да имаме три или една година назад към момента на кандидатстване. От
тук почти губим шанс детето да бъде прието в училище в района, в който ще живее.
Може да бъде прието в Дружба и всеки ден да пътува от Зона Б-18 до Дружба, след
което ние да се връщаме на работа в противоположния край на София и вечер същата
процедура в обратен ред.
Ако сме изпълнителни и точни, както винаги сме били и променим адреса си на
мястото, където ще живеем, то и в Дружба няма да бъде прието.
Кажете, Доц. Чобанов, Вие за колко време бихте успял да пропътувате столицата, за да
заведете детето си на училище, след което да сте на работа навреме и вечер да
вземете детето обратно и да се приберете като осигурите време за почивка и вечеря,
все пак???
Защо вместо да осъвременим системата, ние се връщаме десетилетия назад?
Съвременния начин на живот изисква мобилност, а това предложение прилича на
закрепостяване. Семейството става заложник на системата за прием, само защото се
съобразява с правилата.
Същото писмо ще бъде изпратено и на Омбудсмана на Република България, на
Комисията по дискриминация и на всички институции имащи отношение към правото
на човек на образование и достоен начин на живот.
Благодаря за вниманието! Оставам в очакване на Вашия отговор!
P.S.
Интересно ми е да преминете описания маршрут в пикови часове с две деца /на 7 и на
2 години/, без чужда помощ и да сте на работното си място в 9.00 часа.
Ето така ще се преборим и с трафика, и със замърсяването на въздуха в столицата!
-Maya Rudarska

