До Г-н Тодор Чобанов,
Заместник-кмет на Столична община

Становище
относно
Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища
на територията на Столична община.
на Анна Янева, майка на три деца в предучилищна възраст, родена и живуща в гр.София
Уважаеми г-н Заместник-кмет,
Бих искала да изразя мнението и несъгласието си с тук обсъждания Проект на Система за
прием на ученици в първи клас през учебната 2018/2019г.
На първо място искам да отбележа немотивираното премахване на предимството за дете
от многодетно семейство. Не е нужно да споменавам демографскто състояние на страната
ни, нито привилегиите, които имат многодетните семейства. Политиката на Столична
община и на държавата като цяло трябва да подпомага тези семейства, а не да им пречи в
отглеждането, възпитанието и образоването на техните деца. Ежедневието на семейства с
три и повече деца е достатъчно натоварено, а не искам да си представям какво че стане
ако децата учат на различни места. Смятам за необходимо връщането на това предимство
и то с голяма тежест. Предимството за брат/сестра също трябва да бъде от ключово
значение. Разделянето на деца от едно семейство били те две или три, не трябва да се
допуска.
По въпросът за прилежащите райони също трябва да бъдат направени промени. Безумно е
в 21 век да не оставяте право на избор в кое училище да учат децата ни. Родителите трябва
да имат избор между две или три училища, ако не и избор на такова в рамките на
административния район по местоживеене. Прилежащите райони трябва да бъдат попрецизно разгледани с цел посещаване на реално най-близкото училище. Да се дава
предимство и за адрес съседен район.
А нашият частен случай няма да го описвам. Само ще попитам какво да отговоря на
бъдещият първокласник, който пита: А защо не мога да уча в това училище (най-близкото
до дома ни, но в друг район)? Как да му обясня защо ще учи далеч от дома, с непознати
деца? А как да обясня на бебето защо се налага да прекарваме часове по улиците, за да
заведем/приберем батковците му от училище?

За съжеление с тази Система вместо да улесните децата и техните семейства създавате
редица нови проблеми пред тях и то във време когато свободното движение на хора е
приоритет.
Силно се надявам, че всички мнения, на нас родителите, ще бъдат взети под внимание.
И през цялото време се питам какво прави Работната група цяла една година? Къде спа?
Защо всичко се оповества в последния възможен момент? И дали членовете ѝ имат деца, а
дали имат две или повече?

София

С уважение:

03.02.2018г.

Анна Янева

