From: Galina Ivanova
Sent: Sunday, February 4, 2018 5:51 PM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Обществени консултации по Проект на Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община

Ужаваеми доц. д-р Чобанов,
С настоящото бих искала да изразя мнението си на майка на две деца.
Смятам, че така предложения проект на система за прием на ученици в първи клас
лишава децата ни от право на избор и право на достъп до качествено образование.
Желанието на всеки родител е да осигури най-доброто за своите деца. Нашата
държава, обаче, не предоставя еднакво качествено образование във всички училища.
Освен това, обучителните програми не са еднакви във всички училища. От там и
желанието ни, като родители, да имаме възможност децата ни да посещават училище,
което не е непременно най-близкото до постоянния ни адрес.
Освен това, в днешните динамични времена, е може би доста по-логично училището
да е по-близо до работнто място на родителя, а не до дома на семейството. Как се
справят родителите, които работят далеч от дома (а детето трябва да учи в близост до
дома по Вашите критерии) и нямат баби и дядовци да помагат с прибирането? А ако се
е наложило преместване на дома в рамките на последните 3 години?
Смятам, че водещ следва да бъде критерият за по-голямо дете, учещо в същото
училище, тъй като в противен случай родители, чиито по-големи деца са приети по
предишни критерии, ще се окажат в абсурдната ситуация, децата им да учат в различни
училища.
Горещо подкрепям многодетните родители, които в замяна на смелостта да имат
повече деца, не само не получават подкрепа, а напротив - получават повече, ненужни,
затруднения.
Също така смятам, че предимство следва да имат децата, които са били в
предучилищна група в същото училище.
Всичко гореизложено идва да покаже, че от гледна точка на родители и деца е
абсурдно критерият за уседналост и адрес да е водещ. Тази промяна няма да пребори
корупцията и в нинакъв случай не е в името на доброто на нашите деца.
Надявам се на Вашето мъдро и далновидно решение!
Поздрави,
Галина Иванова

