Уважаеми г-н Чобанов,
Майка съм на две деца, с разлика две години в район Триадица. Опитът от
миналата година ми е, е че второто ни дете се оказа неприето в градината на
по-голямото дете и нямаше реален никакъв шанс за прием в район Триадица,
независимо от дадените много допълнителни точки ( 1т за братя и сестри и 1т.
За породени деца = 2 допълнителни точки), поради причина, че тези групи деца
бяха оставени в социалната опашка, където те нямаха реален шанс, а в общата
участваха наравно с другите деца без точките си на жребий. В същият район
много близнаци останаха също неприети, допълнителните точки, които им се
дават са абсолютно недостатъчни за прием, когато са оставени в социалната
опашка. Реално тези допълнителни точки имат смисъл само, ако тези децата
бъдат оставени в общата опашка!
Аз съм твърдо братята и сестрите, породените деца и близнаците да
останат в общата опашка и с това да им се даде по-добър шанс за прием.
Предлагам квотата да бъде разпределена 70/30 или дори 80/20 в полза
общата опашка. Приемът миналата година доказа, че за някои райони 30% по
социален критерий- квотата се оказа незапълнена и местата се прехвърляха за
второ класиране. Не разбирам и не съм съгласна квотата тази година по
социален критерий да се вдигне на 40%.
Местенето на тези три групи ( братя и сестри, близнаци и породени) в
социалната опашка ще ги ощети, тъй като те там нямат реален шанс за прием и
експеримента миналата година го доказа!
Моля, да не се допуска тази грешка отново и после цяла година да се опитвате
да се оправи грешката, да се свикват работни групи всяка седмица, чиято
основна цел е да събират тези групи деца в едно и също детско заведение!
Оставането в социалната опашка на тези три групи деца, дори и с дадената
една допълнителна точка НЕ Е предимство, би било предимство, ако им се
дават 3 или 6 точки, за да имат шанс да се борят със останалите деца по
социален критерий.
Според наредбата на МОН за прием на децата в първи клас се дават
достатъчно брой допълнителни точки, които гарантират приема на братята и
сестрите в едно училище. И това не се смята за дескриминационно или че този
критерий ще ощети семействата с едно дете. Наредбата е приета и е факт!
Моля новата наредба за прием на деца в общински детски заведения
също да даде РЕАЛЕН шанс за прием на братята и сестрите, породените и
близнаците като ги остави в общата опашка!
Благодаря за вниманието!
С уважение,
Нели Петрова

