Sent: Wednesday, January 24, 2018 11:57 AM
Здравейте,
Каквито и критерии да измислите, те ще са дискриминационни. Няма как всички деца
да са в пет "елитни" училища.
За да могат хората да си планират живота и да са спокйни, ви предлагам да не сменяте
критериите всяка година, а когато ги сменяте, да дадете достатъчно време на хората да
се съобразят с новите критерии.
Сега, реално "прекарвате" младо семейство, като моето, което е купило нов
апартамент, платило е една камара данъци на общината и държавата, от които се
издържате вие и училището, преместило се е преди по - малко от година и е поставено
в трета група с минимален шанс за класиране. Ако бяхте казали, след три години
променяме критериите, щяхме да се съобразим, а сега за нас няма добър избор.
Също за района на училище 119 в Изток. Миналата година решиха да го сменят.
Можеше да се даде 3г. предизвестие на сайта на училището, за да могат семействата,
за които това е важно, да изберат къде да купуват така, че да са в района.
Поздрави,
Петър
п.с До колкото познавам отношението на общината, сигурно някой ще се надсмее на
предложението ми.

Sent: Wednesday, January 24, 2018 12:57 PM
Още едно предложение.
Необходим документ за адрес на детето е "Уверение за постоянен адрес на детето" от
общината. В общината, Местожителството на детето се установява, по подразбиране, с
адреса на майката. Това "подразбиране" си е чиста дискриминация. Би трябвало да
признавате уверение за местожителство и на майката и на бащата, което дава повече
точки на детето.
Това май е една от скритите промени.
Поздрави,
Петър

Sent: Wednesday, January 24, 2018 5:08 PM
Здравейте,
За да могат хората да си планират живота и да са спокйни, ви предлагам да не сменяте
критериите всяка година, а когато ги сменяте, да дадете достатъчно време на хората да
се съобразят с новите критерии.
Сега, реално "прекарвате" младо семейство, като моето, което е купило нов
апартамент, платило е една камара данъци на общината и държавата, от които се
издържате вие и училището, преместило се е преди по - малко от година и е поставено
в трета група с минимален шанс за класиране. Ако бяхте казали, след три години
променяме критериите, щяхме да се съобразим. С тази наредба в последния момент,
за нас няма добър избор.
Също за района на училище 119 в Изток. Миналата година решиха да го сменят.
Можеше да се даде 3г. предизвестие на сайта на училището, за да могат семействата,
за които това е важно, да изберат къде да купуват така, че да са в района.
Поздрави,
Петър Пеевски

