From: Stanislav Grigorov
Sent: Sunday, February 4, 2018 12:06 AM
To: e.ilieva@sofia.bg
Subject: Kriterii priem 1-vi klas

Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Пишат Ви Ирена Банчева и Станислав Григоров, родители на три деца. Най-голямото е на
13-години и е 7-ми клас, средното е на 6 години и му предстои да е първокласник и наймалкото е на почти две години и посещава детска ясла. Това писмо е становището ни
относно предложените критерии за прием в първи клас в софийските училища.
Обявяваме се против отмяната на допълнителните точки за деца от многодетни семейства.
Беше заявено, че един от приоритетите на сегашната социална политика е подкрепата на
многодетните семейства с цел увеличаване на раждаемостта. Ние вече сме създали такова,
поемайки сами отговорността за отглеждането на децата и за справянето с огромните
разходи, свързани с това. Живеем в собствено жилище и не получаваме детски надбавки.
Привилегиите, които ползваме, са малко и е необосновано да бъдат отнемани.
Системата за прием в детските ясли и градини, които също са общински, дава предимство
на многодетните семейства и ги допуска за прием по социални критерии, улеснявайки
достъпа на тези деца до желаното детско заведение. Защо изведнъж критерият за
многодетност се оказва неприемлив при приема за първи клас? Не виждаме смисъл това да
се прави.
Когато в едно семейство децата са много, затрудненията са не само финансови, но и
логистични. Сутрин в 7.30 часа три деца да бъдат заведени на ясла, детска градина и
училище не е лесна задача, особено за двама работещи родители и е справедливо
родителите да бъдат улеснявани, като им се предостави правото да изберат удобно за тях
училище.
Ако се твърди, че критерият за многодетност е дискриминационен, то трябва да се има
предвид, че по същество всеки един критерий е такъв. Например децата с увреждания от
49% са дискриминирани спрямо тези с 50%, които ползват предимство при кандидатстване
за първи клас. Тези без нито един брат или сестра са дискриминирани спрямо онези, които
имат брат или сестра в същото училище и така нататък.
Със сигурност многодетните семейства са малко и едва ли децата от тях ще наводнят
паралелките в целия град, а отмяната на критерия ще даде лош сигнал, че едно се говори,
а друго се прави при проблема с ниската раждаемост, решаването на който се прие за
приоритет на националното управление. Затова смятаме, че критерият за подкрепа на
децата от многодетни семейства при кандидатстването им за първи клас трябва да бъде
запазен, тъй като е разумен и справедлив, както и е от голяма подкрепа за такива
семейства.
С уважение:
Ирена Петрова Банчева, учител в 73-то СУ "Владислав Граматик"
Станислав Иванов Григоров, програмен координатор в Националния институт на
правосъдието
Родители на три деца

