From: Tsvetelina Alexandrova
Sent: Saturday, February 3, 2018 9:49 AM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: 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.

Здравейте!
Като майка на бъдещ първокласник и като жител на София от повече от 20 години, бих
искала да използвам правото си на ВЪЗРАЖЕНИЕ във връзка с Проекта на Система за
прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична
община.
ВЪЗРАЖЕНИЕТО ми е насочено по-специално към абсолютното отпадане на критерия
за месторабота, което ни ограничава до единствения избор (или по-скоро липса на
такъв) да запишем децата си в близките квартални училища.
София е голям град, но повечето работни места в администрация и бизнес са
концентрирани в центъра, а много малка част от населението живее в централната част
на града. С отпадането на критерия за месторабота Вие ни изправяте пред
невъзможния казус да водим детето си сутрин в квартала (до местоработата най-често
пътуваме 30 мин. най-малко), а вечер да сме принудени да си тръгваме по-рано от
работа, за да си вземаме децата. Работното време в повечето случаи е до 17.30 - 18.00,
а това е именно часът, в който трябва децата да се вземат от училище. Не знам кой
точно работодател ще търпи това и кой родител ще бъде спокоен да изпълнява
задълженията си при това положение!
Напомням, че по закон нямаме право да оставяме деца сами вкъщи до 12 години, а и
не вярвам да има толкова безотговорен родител, който в София ще е спокоен, в случай,
че детето му се прибира само от училище, пресичайки булеварди и оживени
кръстовища.
Така Вие ни затруднявате неимоверно в нашата роля на родители, а като съвестни
граждани и данъкоплатци, смея да твърдя, че не сме заслужили подобно отношение.
Не на последно място, отпадането на критерия е абсолютна дискриминация, акт, който
отнема всякакво право на избор, което смятам, че е естествена гражданска свобода,
акт с който Вие ни казвате: "Нямате право да изберете училище за детето си според
вашите предпочитания, интереси и удобство, а детето ви ще учи, където ви кажем."
Без да знам мотивите, които стоят зад този проект, бих искала да изразя дълбокото си
огорчение и надежда, че все пак този критерий ще бъде преразгледан с оглед на
несправедливостта на неговото отпадане и също - уважението на нашите изконни
права като граждани, българи и родители.
С уважение:
Цветелина Александрова

