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!
Бих искала да изразя сериозни притеснения по отношение на фомрулировката на водещите
критерии и промяната на начина на доказване.
Необходимите документи за доказване на водещите критерии в момента са Удостоверение за
промени на настоящ адрес на детето, а не лична карта/ адрес на регистрация на родител.
Обикновено при раждането детето е записвано на постоянния адрес на майката, който в много
случаи не съвпада с адреса, на който живее семейството и където например е адресът на
бащата или където семейството е под наем. Моята дъщеря е записана на моя постоянен адрес,
тъй-като ни предстоеше смяна на жилище и не беше подходящо да посочваме дори и адреса,
на който живеехме тогава, а именно жилището на мъжа ми.
Междувременно миналата година сменихме жилището с нов, попадащо в същия прилежащ
район (т.е. сменяме адреса, но не и района) и се оказва, че:
1. от една страна дори и да се гледа адреса на семейството по лична карта/ регистрация на
един родител, нашият адрес ще се води сменен, макар и да остава същия прилежащ район на
даденото училище.
2. от друга страна дъщеря ми е ще се води със сменен адрес, макар да живее от години на
постояннния адрес на баща си с нас и посещава градина в същия район, защоот при раждането
е била записана на моя адрес по лична карта.
Не искам да си представям какво объркване ще настане с тези удостоверения, защото много
семейства въобще не са наясно за смяната на регистрациите на деца и нямат спомен как са
били записани те при раждането. Всички майки, които са били с постоянна регистрация при
раждането извън прилежащия район, но са живели в него след раждането на детето в жилище
на бащата, нямат и представа в момента, че няма да имат шанс за класиране в първа група.
Моля за преразглеждане на критериите и:
1. Доказването на адрес да се извършва с удостоверение за промени на адрес, издадено на
родител;
2. Да се акцентира върху това не дали е променян адреса на семейството, а че адресът
попада в прилежащия на дадено училище район в последните над 3г, като това да се
доказва с удостоверение за промени на настоящ адрес, издадено на родител, а не на дете.
Искрено разчитам, че ще разгледате предложенията ми с необходимото внимание!
С уважение,
Ц. Вълчева

