From: dru kris
Sent: Wednesday, January 31, 2018 7:44 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
Пиша Ви относно: "Обществени консултации по Проект на Система за прием на
ученици в първи клас в Общинските училища на територията на Столична община.
Посочените в раздел III критерии в Проект на Система за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на Столична Община, няма включен
критерий за деца отглеждани от един родител (поради смърт, или отнети родителски
права на другия родител). И още един важен за мен и подобно на мен критерий не
видях: по месторабота.
Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Седем години отглеждам сама детето си, единствения вариант за мен, детето ми да
бъде записано в първи клас е, ако бъде прието в училище близо до работата ми, в
противен случай, аз трябва да напусна работа, за да водя детето ми училището по
место живеене. (Тъй като моето работно време започва в 7.00ч, за да съм навреме
на работното си място, аз трябва в 6.20ч да съм оставила детето си навън пред
училището, а училищата са пусти до 7.40ч. Работното ми време приключва в
18.30ч., за да стигна от работата си, дори и до най- близкото училище в квартала
ни, са ми необходими минимум 40 мин., а училището затваря в 19.00ч. Ако обаче
детето ми е в училище според моята месторабота, то тогава детето ми сутрин
няма да се налага да го оставям в училище толкова рано. Най-близкото училище до
работата ми е на 5 мин. пеша и дори не се налага да се пресича улица.) Физически
няма да мога да водя детето си на училище и няма да мога да го прибирам от училище
- знаете, че първите 4 учебни години, децата не са готови да бъдат самостоятелни на
улицата и градския транспорт.
Много Ви моля, включете критерий за месторабота на родител, когато родителя само
отглежда детето си, и този критерий нека да е равносилен с първия най-висок
критерий по место живеене - моля Ви!
Помислете за самотните майки, и децата ни, които по воля и неволя отглеждаме сами.
Предполагам, че ще ми представите Вашите притеснения, за злоупотреба с този
критерий, който моля да включите, но Бог ми е свидетел, че за мен и детето ми друга
възможност няма.
Надявам се молбата ми да бъде зачетена и съобразена с Проекта на Система за прием
на ученици в първи клас в Общинските училища на територията на Столична община.
С уважение, К. Друмева

