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
СТАНОВИЩЕ
от Цветомир и Радостина Борисови, гр. София
Уважаеми г-н Чобанов,
Уважаеми дами и господа, участвали в разработването на Проекта,
Радваме се, че имаме възможността, и в срока на обществени консултации под формата на „Писмени
консултации“, да изразим мнението си относно Проекта на Система за прием на ученици в първи клас
в общинските училища на територията на Столична община, налична на сайта й от 22.01.2018 г.
Нашето семейство има три прекрасни деца. И двамата със съпруга ми имаме високо образование,
работим в обществено значими сфери и не получаваме социални помощи. Наясно сме, че държавната
администрация не се влияе от емоции и сърцераздирателни истории. И така трябва! Защо ли, обаче те
се взимат под внимание, само когато са разказани на висок глас от членове на социално слаби
маргинални групи?!?
Истински сме потресени от премахването на критерия за „Дете от многодетно семейство“. Това е
поредното действие на институциите, с което ни показвате, че за вас не е важно колко образовани и
възпитани деца искаш да отгледаш тук, в България.
Направихме си труда и прочетохме всичките 130 мнения (публикувани до 31.01.2018 на
https://www.sofia.bg/web/guest/project-system-for-admitting-first-class). Повече от една четвърт от
всички мнения бяха в подкрепа на връщането на критерия за прием „Дете от многодетно семейство“.
Защото е цинично и неморално да липсва на фона на тоталния отрицателен демографски срив!?!
България има нужда от българи, възпитани в нормална семейна среда, заобиколени от книги и
подкрепяни да станат отговорни граждани и образовани професионалисти!
Вероятно този Проект е резултат от работата на хора, част от които едва ли имат 1, може би 2 деца. За
съжаление само хора като нас, знаят колко усилия и време отнема само организацията,
„прелокирането“ и прибирането на всички членове на семейството вкъщи. А родителството не е само
това! Ние, работещите родители искаме да имаме поне още 30 минути време да разговаряме в
спокойна семейна атмосфера с децата си, вместо уморителното и изнервящо чакане по спирки и в
задръствания.
Искаме да дадем пример на децата ни, че образованият и социално отговорен човек трябва да заяви
мнението си, да отстоява правата си и да изисква от държавната и общинска администрация да бъде
адекватна и морална в решенията си.
Смятаме, че критерия „Дете от многодетно семейство“ е един от малкото критерии, който не
могат да се манипулират и би трябвало да е сред основните критерии за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на Столична община, така както е бил и през
миналата учебна година. Или имате сериозни доводи да го премахнете?!?
Само образованите и работещи семейства, които имат 3 или повече деца, знаят колко усилия, вяра и
любов са необходими да балансираш, за да оцеляваш и предаваш традиционните български
християнски ценности.
С уважение и искане да бъде взето под внимание становището ни,
сем. Борисови, с постоянен адрес в прилежащия район на Столичното 31 СУЧЕМ от 11 години
01.02.2018

