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Описание на проблема:
Относно

прием на първокласници със СОП
Уважаема г-жо/г-не
Знам, че в момента решавате правилата за прием на първокласници и бих искала да ви
разкажа защо за децата със СОП е важно да могат да избират те училището спраямо
нуждите си, а не спраямо района в който живеят.

Пълно описание

Моето дете е със 100% глухота, имплантирано е на годинка. В момента е на 5 години и
посещава масова детска градина в столицата със сурдопедагог, който работи всеки ден
с детото ми. Допълнително след детската градина посещаваме частен център за работа
на деца с глухота. Благодарение на усилията на много специалисти моето дете се
развива добре и се опитва да догони чуващите си връсници. И въпреки това децата със
слухови импланти имат своите специфични нужди особенно когато станат ученици. Ето
някой от тези нужди: децата с импланти трудно чуват и разбират в шумна среда, бързо
се уморяват дори в тиха среда и затова имат проблеми с концентрацията на внимание,
разбират по-трудно речта и особенно нови думи и фрази ги затрудняват значително,
имат нужда от много повече време да учат от чуващите си връсници. Повечето от тези
деца се нуждаят от постоянна помощ в написването на домашните и разбирането на
инструкции. Ето защо аз не мога да си позволя да запиша детето си в кварталното
училище, колкото и да ми се иска това. Аз бих искала да запиша детето си в училище
(като например 41 ОУ в София) където имат на щат сурдо-педагог, АРДУС (асоциация на
родителите на деца с увреден слух) е в близост (там се провеждат рехабилитации със
специалисти) и частен център за деца с увреден слух Яника могат да вземат децата за
следобедна занималня, където пишат домашните. Моето детет просто не би се
справило само в масово училище без тези специалисти които работят ежедневно с
децата, а училища с такава инфраструктура наоколо са единици.
Пиша това писмо от името и на други деца със СОП за които разположението на
училището е важно поради тези причини.
Надявам се моето писмо да бъде взето предвид когато се разписват новите правила за
прием на първокласници, и на децата със СОП се даде преимущество в избора на
училище независимо от района на адресна регистрация.

Благодаря за вниманието.
С уважение
Велина Стойкова
Данни от въпросник:
До кого желаете да изпратите документа?
Подаден от:
Имена
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