До г-н Тодор Чобанов,
Заместник-кмет на Столична община

Становище
относно
Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на Столична община.
на Силвена Дамянова Денева, майка на четири породени деца в предучилищна и училищна възраст,
живуща в гр. София

Уважаеми г-н Заместник-кмет,
Бих искала да изразя мнението си относно Проекта за прием в 1 клас на Столична община за
2017/2018 година. Многодетно семейство сме с четири породени деца - три момчета и едно момиче, на 2,
4, 6 и 8 години. За нас образованието е нещо много важно и ценно. С висше образование сме и бихме
желали и децата ни да получат такова. Избрали сме да ги отглеждаме в България, макар че става все по
– трудно и смелостта да ги имаме се превръща в глупост.
Изненадана съм от факта, че в Проекта за прием в 1 клас на Столична община НЕ фигурира
социалният критерий за многодетно семейство.
Няма да цитирам статистическите данни за демографския срив. Няма да цитирам и какви
материални облаги „имат“ многодетните семейства в България, за да отглеждат децата си.
По повод избора на училище смятам, че за нас и всички като нас това да имаме предимство е от
изключително значение. Многодетното семейство е различно поради числеността си: повече деца се
отглеждат по-трудно и ежедневната организация, свързана с грижите за тях и с отвеждането им до ясла,
детска градина и училище е много по-тежка.
Нека многодетното семейство остане различно и да има предимство, защото тъкмо многодетното
семейство дава естествения прираст на нацията ни. Защо в системата за прием в детска градина този
критерий се води социален, а в Проекта за прием в 1 клас дори не е споменат? Дали това означава, че
ако този критерий бъде премахнат за прием в 1 клас, скоро да очакваме многодетните семейства да
бъдат наказани и с премахване на социалния критерий при кандидатстване в ясла и в детска градина?
Нека да се помисли върху уеднаквяването на критериите за ясла, детска градина и начално
училище. В системата за прием в детска градина многодетните семейства, децата с един родител и тези в
приемни семейства се борят за отделен брой места. Би било редно и за начална училищна степен да е
така.

Подари факта, че децата ми са породени, всяка година имаме първокласници, което внася
допълнителен стрес в и без друго стресовото ни ежедневие.
И последно, какво се случва с децата, които не са класирани в най - близкото училище по адрес?

Искрено се надявам, че изходът от тези дискусии ще бъде благоприятен за нас и децата ми няма
да бъдат разделени поради липса на достатъчно точки. Бихме приветствали и удължаване на срока на
самите консултации с оглед да бъде намерено дългосрочно решение.

Гр. София
28.01.2017г.

С Уважение : Силвена Денева

