Здравейте!
Поздравявам ви за усилието да подобрите и оптимизирате системата за прием в първи
клас, но вярвам че в настоящия си вариант тя ще създаде много повече усложнения,
отколкото улеснения.
Аз съм майка с три деца. На първото никога не му дойде реда да се запише в общинска
детска градина. На второто му дойде ред чак след като се роди третото. И се наложи да
го запиша далече, докато се отвори възможност да го преместя по-наблизо. Слава богу
- системата за прием в детските градини дава точки за многодетни семейства и за поголям брат/сестра в същото учебно заведение.
Та сега всяка сутрин от кв. Витоша аз тъгвам към Дървеница, за да оставя ученика, а
сетне към Симеоново - за да заведа по-малките две и сетне към центъра, за да отида
на работа. Вечер отново.
Според новата система, второто ми дете ще трябва да се запише в училище не при поголемия си брат, обаче, а в Дианабад. Как мога в 17:00 ч. да съм пред две училища, в
два различни квартала, за да вземам децата? А също така - те децата и сега стават в
5:00 сутринта, за да успеем да стигнем навреме (нали в нашия квартал няма нито
училище, нито детска градина и всичко е далеч), с тази промяна, ще трябва да ставаме
в 4:30. И да се прибираме в 19:00 вечерта. Кажете, с какво това ще помогне на тези мои
три деца, на семейството ни, на общността, на трафика в София или на когото и да било
друг? А децата да бъдат разделени от братята и сестрите си в продължение на години и
освен това системно недоспали? И всичко това заради едни 100 м. На толкова сме от
разграничителната линия, за да може по-малките ми деца да учат в училището на брат
си.
Моля премислете. Сложете децата с по-голям брат/сестра записан в учебното
заведение в първа група 8.1. Не правете разграничителните линии между прилежащте
райони толкова резки - нека преливат плавно. Дайте шанс и на децата и на родителите
им да оцелеят в и без това сложната градска среда.
С уважение:
Деница Райкова.

