Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община,
в доклада се залага желанието за по-обектично и по-малко дискриминативно отношение към
децата при прием, но всъщност не се предвиждат адекватни мерки в проекта.
- уседналост - уседналостта по начина, по който е въведена, по никакъв начин не способстав за
"обективност". Значително по-обективно би било да се изисква уседналост на територията на
Столична община. В текущата ситуация ясно се заявява на столичани, който по каквато и да е
причина са сменили адреса в рамките на Столична община през последните 3 години, че са помалко граждани и имат по-малко права, от останалите. Защо тези хора се третират като помалко данъкоплаттци с по-малко права? Уседналост трябва да се гледа само на база Столична
община!
- уседналост - на база високите цифри на граждани и жители на Столична община, които
живеят под наем и/или са новодомци (по неофициални данни над една-четвърт) - уседналост
от 3 години е твърде голям период. Още повече че обикновено това са точно млади семейства
и самотни родители. Уседналост 12 месеца е повече от достатъчна, за да се избегнат
злоупотреби без да се ограничават правата на останалите "местещи се" граждани или поне от
това да са засегнати минимален брой деца.
- райониране - районирането трябва да бъде преразгледано. В момента има доста не-логични
места, където най-близкото училище не е в твоя район. Още повече районирането трябва да е
съобразено с броя на ДЕЦАТА попадащи в съответните райони, защото в момента има няколко
доста проблемни училища/района в София. По-задълбочено и по-широко райониране е
наложително.
- райониране - с въведената практика едно дете да попада в района на едно училище, се
ограничава свободния избор на гражданите - свободен избор отсъства! По-широко райониране
с попадане на поне две училища в района на един адрес, би помогнало и горната точка с "найблизкото училище не е в моя район" и би дало избор. В противен случай (в текущия случай)
децата са в принуда - те имат едно единствено училище в района. Кандидатстването става
излишно - то може да се прави служебно от общината!
Надявам се ккоментарите и препоръките на гражданите да бъдат взети под внимание и
анализирани!

