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Описание на проблема:
Относно

На вниманието на Мирослав Боршош - заместник-кмет на Столична Община
Привет, г-н Боршош!
Позволих си да Ви пиша, във връзка с молба за промяна на Наредбата за
прием на деца в общински детски ясли и градини.
Името ми е Женя
Назърска, майка на В
ЕГН:
, с постоянен адрес
.

,с
,

Тъй като съм от майките, чието дете не е прието в общинска детска ясла през
всички класирания, които са минали до момента през тази година, бих желала
да споделя някои от нещата, които според мен е необходимо да се променят.
В момента съм в отпуск по майчинство. Детето ми е родено в началото на
2021 година и скоро през месец февруари 2023 ще навърши 2 години, при
което съответно ще се наложи аз да се върна на работа. Но тъй като не е
приета на ясла, въпреки, че е с 13 точки, бих искала да направя всичко
възможно, ако мога да променя това.

Пълно описание

Молбата ми е следната, тъй като има деца, които са родени в началото на
годината, както е при нас с моята дъщеря (родена на
.2021г) има ли
някакъв начин при кандидатстване за ясла/градина, системата да филтрира
децата, които са родени примерно през първото тримесечие на съответната
година при всички тези междинни класирания в момента, които са преди
датата на навършване на 2 годишна възраст? За да може тези деца, които им
предстои да навършат 2 години, и чиито родители са притиснати да се върнат
на работа, да бъдат с по-големи шансове пред останалите, които са родени в
края на съответната година. Според мен не е редно даденото дете да чака
голямото класиране, което е чак през месец МАЙ следващата година, за прием
през СЕПТЕМВРИ, тъй като дъщеря ми, следващата година ще бъде на 2
години и 7 месеца през месец септември. Това обаче ни поставя в една
ситуация, в която да се чудя дали да кандидатствам за ясла, или вече за
градина. Но пък от друга страна, тя е дискриминирана да бъде приета в
общинска градина, тъй като няма да има достатъчния брой точки, заради
"бонус" точката, която се изисква, че детето е посещавало преди това ясла.
Това според мен е дискриминация към децата, които първо не са приети в
ясла, и съответно няма да бъдат приети и в градина.
Много моля да се преразгледа и този казус за тази "бонус" точка и да се
премахне за набор 2021, за да може всички деца да са с равни права пред
системата.
Ще бъда много благодарна, ако получа отговор, във връзка с моите
предложения, и се надявам за в бъдеще да се намерят места за всички
български деца.
С уважение:
Женя
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