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.
Уважаеми доц. Д-р Чобанов,
След като се запознах със Системата за прием и прочетох някои мнения и предложения,
бих искала да се съглася с мнението на г-жа Вероника Динчева, но със следното
изменение на критерия за уседналост: да се промени от „уседналост на даден адрес в
прилежащия район на училището“ към „уседналост в административния район на
училището“, т.е. условието „постоянният/настоящият адрес да не е променян“ да отпадне.
По този начин водещият критерий за първа група да стане – „Деца с постоянен/настоящ
адрес в прилежащия район на училището, но с уседналост минимум 3 години в
административния район на училището“.
Имам предвид следният пример: Аз и съпругът ми живеем от деца в район
Слатина. И двамата сме плащали повече от 30 години данъците си в конкретния
административен район. До преди една година живеехме на един адрес в този район,
който сега е прилежащ район на 109 ОУ. След като се роди и второто ни дете, се
преместихме през няколко улици и сега адресът ни е в прилежащия район на 31 СУЧЕМ.
И двете училища са в район Слатина, кадето сме данъкоплатци. По настоящите критерии
детето би попаднало в трета група, а ако преминем към уседналост в административния
район, детето ще попадне в първа група. Нали идеята е, че училищата са общински и е
редно, където си плащаш данъците – там да учи и детето ти.
Считам за дискриминация, това че детето ми няма да може да учи в най-близкото
училище, само защото е преместило местоживеенето си с няколко метра. Защото в
конкретния случай ние нямаме 3 години уседналост нито за 109 ОУ, нито за 31 СУЧЕМ /и
двете са ни много близо/и може би ще трябва да пътуваме до другия край на София с бебе
в колата или да ми се наложи да запиша детето си в училище, което не желая.
Надявам се, че моето предложение ще бъде разгледано.
С уважение:
Елена Маринова

