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Описание на проблема:

Относно

Становище По повод Проект за НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни
детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община.

Пълно описание

На вниманието на: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община.
Здравейте,
По повод проекта за НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски
ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията
на Столична община за Имам следните коментари:
1) Върнете платените ясли и градини - С парите директорите могат да увеличат
заплатите на персонала или да наемат още персонал, който пък да се грижи за повече
деца. Така могат да се направят по-големи групи - при 30 деца по 60 лв -> 1800 лв на
месец може да се назначи още 1 помощник за група, с малко по- голям брой деца
2) Да отпадне събирането на всякакви документи с подпис и печат, ако те могат и са
проверени автоматично от вашата система за кандидатстване
3) Дайте повече точки на хората с постоянен адрес на Територията на Столична община
над 3 години, нека има категории 5г,10г, 20г с увеличаващ се брой точки
4) При равен брой точки - предимство да имат децата с по-голям брой кандидатсвания в
системата - това ще гарантира, че все някога детето ще влезе в ясла/градина
5) Давайте допълнителни точки на деца с родители учители/ възпитатели и тн - хората,
които са част от образователната система.
6) Продължете финансирането на деца записани в частни ясли и градини след 31 Дек 22.
Ако за децата, приети в общински и държавни заведения се дават пари - то те трябва да
се дават и на неприетите. Иначе защо от моите данъци да се финансират чужди деца, но
не и моите
7) Въведете критерий - доход на семейството. Хората с по-високи доходи плащат поголеми данъци. Респективно ако трябва да си седят вкъщи, се губят повече приходи
към държавата, с които иначе може да се финансират нови градини. Така ще се
изсветлят и доходите на хората, които все още работят на черно.
8) Допълнителната точка за деца посещавали СДЯ трябва да се дава веднага след
минаване на 6 месеца посещение/ или за следващото голямо класиране, а не да е
валидна за след 2 години. Защо - това ще даде възможност на децата да влязат в
общинско заведение без да плащат 2 г по близо 1000 лв на месец. Точката не трябва да
отпада, защото частните заведения са успели да отговорят на всички изисквания за
това, и всяка частна фирма преценява дали иска да се възползва от предимството
заложено в закона и да привлече още желаещи да работят с нея.
9) Смяната на набора трябва да бъде разрешена еднократно (преди първото
кандидатстване и приемане) - и да не води до негативи за кандидатстването на детето.
Особено за деца родени в началото/ края на годината. Ако детето се развива по-бързо трябва да може (при желание на родителите) да отиде в долния набор, а не докато то
ходи, говори, яде само - да трябва да назадва с децата, които не могат. Респективно
децата, които се развиват по-бавно и родителите им не искат да ги напрягат - да могат
да ги преместят в следващия набор.
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