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Относно: Проект на Система за
прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична
община;

Във връзка с проекта и като родител, не съм съгласна с
потвърждаването на районите на училищата в гр. София. Искам да попитам какво ще
стане с братчетата и сестричетата на децата, които са били приети в определени
училища на база предходна система за приема на ученици. Какво ще се случи с
родителите, на които едното дете вече е ученик в друг район, а съответно брата му или
сестра му не може да кандидатства за това училище ще се разкъсват между две
училища и между двете си деца, а да не говорим ако си самотен
родител??????? Твърдо не съм съгласна, че в новата система стои като основен
критерии уседналостта на родителите. Мислите ли, че така като ни карате да се
регистрираме на лъжливи адресни регистрации ще е честно спрямо тези, които си
живеят там с години. Да не говорим, че корупцията в нашата държава е на челно място
в такива институции. Както видяхме в национален ефир, въпреки електронната система
за прием в детските градини Директорките получават от по горна инстанция кой да
бъде приет, а лично аз също съм го преживяла с голямото ми дете. А защо не
помислите да направите уседналост и за преподавателите по адресна регистрация, а
не да си подбират по елитните училища или пък и за университетите да им наложим и
на тях критерии за уседналост виждаме и усилено се говори, че и те злоупотребяват с
приема на студенти. Защо налагате дискриминация на децата ни, да нямаме право да
им дадем начален старт? Това е пълно ограничение.
Пожелавам на Вас и екипа Ви здраве и кураж, за да може в най-скоро
време да отпаднат районите, защото само така всяко дете във всяко училище ще
получава еднакво по качество образование в качествена и безопасна среда.
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