Живея в ж.к. Разсадника от 35 години, районното училище за моето дете по районирането от 2018
г. е 57-мо СОУ "Наум Охридски", проблемат идва от там,че аз не искам детето ми да учи с
малцинствени групи, който преобладават в училището, защото махалата е до църквата Петър и
Павел, и на практика не се знае тази година дали дъщеря ми няма да е единственото бяло дете
там. Това училище е известно с това,че там до 4-ти клас няма представители от български
пройзход и малцинствата са известни с жестокостта си. От години никой от квартала не записва
децата си в първи клас във въпросното училище. Заради излязлото райониране имам минимален
шанс да запиша детето си и то да се класира в нормално според мен училище като 30-то СОУ или
135-то СОУ ,макар ,че последното се води на територията на община Красна поляна. Единственият
шанс който виждам е смяна на адресната регистрация и наемането на квартира в квартал в който
е исканото от мен училище. Трябва ли да се стига до финансови неразположения и местене на
цялото ми домакинство, 6 месеца преди класирането което е Май месец, за да може дъщеря ми
да се класира и започне първи клас в желаното училище или да се търсят други "вратички" в
системата, за които аз не желая да знам и не желая да участвам в подобен род "гимнастики". Това
причинява огромно неразположение на семейството ми което се състой от 2 деца, сега на 3 г и на
6 г. и предстоящото класиране за градина на малката ми дъщеря, коато ще е ощетена с
преместването ми на друг адрес /което няма да направя/ и няма да може да набере достатъчния
брой точки за да започне градина в желаната от мен градина и съответно ще трябва да я гледам в
дома си до навършване на 5 годишна възраст / за предучилищна и задължителна/ ,до тогава няма
да мога да започна работа, защото сега я гледам в къщи /не се класира за ясла/ и това ще доведе
до финансова нестабилност на семейството ми, ако не и до доходи под прага на бедността.
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