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

СТАНОВИЩЕ
На Плама

Христова, майка на 3 деца, живуща в гр. София

Уважаеми г-н Заместник-кмет,
Разгледах внимателно Проекта на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община от 22 януари 2018 г.
Първото ми мнение за него е, че е дадено доста оскъдно време за реакция на родителите
от гр. София предвид на това, че проектът вече не се вижда на сайта на Столична община.
Прехвърляме си с други родители линка към този Проект из интернет. Това не осигурява
достатъчно видимост и прозрачност на писменото консултиране.
Семейството ми е част от многодетните семейства в София. Тези, които гарантират
естествения прираст на нацията във времената на безпрецедентен спад в раждаемостта в
България. Мерки за насърчаване на раждаемостта липсват. Вместо да бъдат насърчени, на
многодетните семейства биват отнемани и малкото привилегии. Пример за това е отпадането на
социалния критерий за деца от многодетни семейства в обсъждания тук Проект. Този социален
критерий съществува в миналогодишната Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община.
Семейството ми приема за обидно подобно отношение на Столична община към нас,
родителите на повече от 2 деца. Имаме право, ако не на друго поощрение от държавата, то поне
на някакви привилегии при прием в училище, детска градина, детска ясла. Финансови подаяния
от държавата не очакваме. Искаме само да ни се осигури спокойствието да работим и да се
грижим за децата си.
В системата за прием на деца в детска ясла и детска градина децата от многодетни
семейства имат предимство - това е социален критерий. Започваме да се тревожим, че
следващата стъпка на Столична община ще бъде да ни премахнат предимството и при
кандидатстване в детска ясла и детска градина. Дано Столична община не направи и това!
Предложението ми е освен връщането на социалния критерий „Дете/деца от многодетно
семейство“ да бъде изрично указано, че за деца в семейството се смятат и навършилите 18годишна възраст брат или сестра, които посещават училище или са студенти. Фактът, че едно
дете е навършило 18 години, не го прави по-малко дете, допринесло за естествения прираст.
Когато това указание не съществува, има риск да започнат импровизации от различните
директори на училища.
Друг социален критерий, който също е изчезнал в сравнение с миналогодишната Система
за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община,
това е дете, което е осиновено или е настанено при приемни родители. Какво се случва в
Столична община? Какво правим с критериите за уседналост на едно дете, което е осиновено на
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7 години и трябва да тръгне на училище? Родителите му са в първа група уседналост, а то е в
трета. Отива най-отзад на опашката, за да може обществото ни да му изпрати посланието, че
извън дома за сираци не е добре дошло? А се вайкаме, че българите не искат да осиновяват или
да стават приемни родители. Насърчете тези доблестни хора, които осиновяват деца или стават
приемни родители. И без това не са много! Няма да препълнят класовете.
Предлагам към социалните критерии да се включат и близнаците. По разбираеми
причини близнаците се гледат трудно и Столична община е редно да подкрепи и тези семейства.
Възползвам се от възможността да изкажа и своята горчивина от изчезването на
привилегиите на учителите в общинските училища и на университетските преподаватели от
критериите за прием в първи клас. Преподавател съм в университет и смятам, че е обидно
Софийска община да не направи жест към своите учители и преподаватели. Какво ще е
отношението на една учителка към работата й, когато знае, че нейното собствено дете не е прието
в училището, където тя работи? Ще тича сутрин за часовете си, а своето дете ще оставя през два
квартала в трети и ще е на работа навреме ли? И ще работи мотивирано? За безобразно ниските
заплати, огромното натоварване и ниския обществен статус на тази професия може да има поне
някакви привилегии за децата ни. Медицинските работници са насърчени при прием на децата
им в детска ясла, а защо това беше отказано на учителите и преподавателите при прием на
техните деца в първи клас? Ако някой с друга професия се смята за дискриминиран, нека се
преориентира професионално - България има нужда от учители и преподаватели.
Г-н Заместник-кмет,
Надявам се Вие и екипът Ви наистина да разгледате внимателно и вземете предвид
всички становища, които качваме на сайта и да решавате мъдро и с поглед към бъдещето на
нацията ни.
Гр. София
27.01.2018 г.

С уважение: Плама Христова
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