Subject: Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община.

На вниманието на доц. Д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община,
Уважаеми г-н Чобанов,
Аз съм майка на две деца – на 5 и на 2 години. Само този факт би следвало да е достатъчен да
ви покаже, че в последните няколко години, жилищните нужди на семейството ни се
промениха. Нещо, което е напълно нормално и естествено за растящо семейство. По тази
причина се наложи да сменим домът, в който живеем и през есента на 2016 г. се преместихме
от район Сердика в район Триадица. В този момент сменихме постоянния и настоящия адрес
на цялото семейство. Голямата ми дъщеря трябва да постъпи в първи клас през учебната
2019/2020 г. Но през пролетта на 2019 г., тогава когато се осъществява кандидатстването и
класирането за първи клас, нашата дъщеря няма да отговаря на критерия за уседналост от 3 г.
Тя ще е живяла в новия ни дом 2.5 години. Не намирам логичка причина детето на съседите от
долния етаж да бъде с предимство пред нея, защото е живяло на същото място по-дълго
време. В същото време моето дете, което е живяло повече от 3 години на адресът ни в район
Сердика, не попада в първа група и там. Няма възможност и да изберем училище близо до
местоработата на мен или съпругът ми. И така дете на двама души, които повече от 30 години
живеят в София, не отговаря на критерия за първа група в нито едно от училищата на София. В
сходна на моята ситуация са много от семействата, които познавам.
Разбирам усилията ви да спрете практиката родители да сменят адреса си с цел записване на
детето им в конкретно училище, но вярвам, ще се съгласите с мен, че именно годините между
раждането на първото дете и тръгването му на училище, често са годините, в които едно
семейство сменя жилището си и 3 години уседналост е прекалено дълъг период.
С уважение,
Стела Спасова

