На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на Столична община.
Здравейте, казвам се Цветелина Николова, майка на дете, на което му предстои да бъде
първокласник. Родена съм в гр.София, завършила съм две Софийски училища, както и
Софийски университет.
От 9 години аз и съпруга ми живеем в новият квартал „Кръстова вада“, район Лозенец. Държа да
отбележа, че в този квартал няма нито едно учебно заведение, нито училище, нито детска
градина! Плащаме данъците си, както на жилището, така и на колите си. Също така,
местоработата и на двама ни е в този административен район. До тук добре, имаме уседналост и
всичко изглежда прекрасно, до момента в който не проверяваме, че тъй нареченото райониране
ни предлага единствено и само 1 училище, от всичките 6 в този район. Имам следните питания:
1. Как уседналоста ми помага, тъй като аз реално нямам право на избор? Някой,вместо мен
решава, че аз като гражданин с еднакви права и задължения към конкретната община, няма да
мога да имам еднакъв избор в нея? Реално, ако избраното от вас училище не ми допада по
някакъв мой личен мотив, вие изправяте детето ми пред общ критерий например с деца от
квартал Кремиковци, защото кандидатстването, в някое от останалите в същия район училища,
ни поставя директо в 4-та категория или 99% яснота, че няма как да бъде прието.
2.На какво основание и как се определя районирането, като в нашият случай всички прилежащи
училища в район Лозенец са еднакво далеч от адреса ни, тоест на по няколко километра?
3. Защо отпада критерия Месторабота?
За съжаление с така направените промени, освен да оставяте хората без избор, правите
предпоставка за увеличаването на корупцията до н-та степен!
Оставам на разположение за бъдещи дискусии. Силно се надявам, че в демократична страна, все
още ще имаме избор като родители на децата си, поне да изберем равен старт за тях!
С уважение:
Цветелина Николова

