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Описание на проблема:

Относно

Становище във връзка с приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в
общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните
групи в общинските училища на територията на Столична община
На вниманието на
г-н Мирослав Боршош – заместник-кмет
на Столична община

Пълно описание

Уважаеми г-н М. Боршош,
Бих искала да изразя мнението си във връзка с приемането на нова НАРЕДБА
за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в
подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община.
Имам възражения относно Критериите в Раздел ІІІ и в частност към т. 5 от
Общите критерии - дете, което посещава/е посещавало общинска
самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана в СРЗИ на
територията на Столична община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца
към датата на класиране. Според така изготвения текст се начислява
допълнителна 1 точка, която според мен е изключително дискриминационна
спрямо децата, които не са успели да се класират в общинска самостоятелна
детска ясла. На всички е ясно за недостига на места в яслите, включително и
частни (без да коментирам сумата, която се заплаща в тях) и детски градини на
територията на Столична община.
Според така изготвената Проектонаредба, която ако влезе в сила в този й вид,
веднъж децата неприети в общински детски ясли ще са ощетени, като трябва
да посещават частни такива (чиито брой също е недостатъчен и чиято такса
би могла да е непосилна за семейния бюджет), или единият родител да
напусне работа, за да се грижи за тях, т. като бабите и дядовците също са
работещи. И втори път същите тези деца ще бъдат ощетени, защото няма да
имат същите шансове, като останалите да посещават избраната от тях детска
градина.
Не трябва ли всички деца да имат равни права и шанс, след като
предучилищната подготовка е задължителна от 4 г. възраст? Би следвало,
като Столична община не е осигурила достатъчен брой места в ясли, тази
точка да не бъде прилагана при кандидатстване в детска градина. Тя би
трябвало да се прилага само и единствено когато броят места в общинските
детски ясли е достатъчен и отговаря на броя деца родени в Столична община,
и когато родителите умишлено не са кандидатствали за прием.
Предприетите инициативи на по-ранен етап да отпадне конкретната точка,
считам че бе стъпка напред за гарантиране на равни права на младите
невръстни столичани. Отново ще подчертая, че тази допълнителна точка,
давана съгласно Раздел ІІІ т. 5 от Общите критерии е дискриминационна и не
дава равен шанс на всички, както би трябвало да е в една демократична и
правова държава.
20.08.2022 г.
Атанасова
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