На вниманието на: доц. Д-р Тодор Чобанов –заместник-кмет на Столична община
Относно:
Обществени консултации по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с
Решение No 82 по Протокол No 48 от 22.02.2018 г.
Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
Конкретно при измененията на наредбата, при този недостиг на места в яслените и градинските
групи, каквито и промени да се правят по критериите, едва ли това би помогнало особено.
Всяка такава промяна е в посока на ощетяване на една или друга група деца. В тази връзка моля
да бъдат обсъдени следните предложения за краткосрочни решения на проблема с
недостатъчните места. (Дългосрочно решение е само построяването на нови градини и
училища.)
В съществуващите сгради и помещения на яслените и градински групи, там където е
пространствено възможно, да се разреши съществуването на групи с по-голям брой деца. До
тази година са съществували 30+ деца групи (нерегламентирано, но ползвано), а в момента
директорите се оправдават с наредбата. Малкият брой деца е мотив за качеството на грижата за
тях, но то би могло да бъде запазено с назначаване на допълнителен персонал. Дори и да е
необходима някаква материална база (легла, столчета т.н.), това е доста под времето и ресурса
за построяване и оборудване на нова градина.
Не би ли било удачно да се въведе точка или половинка, или десета, за градини, намиращи се в
непосредствено до местоживеенето (определен радиус) – пример - 3т за района на постоянен
адрес, + 0,1 за градините до 500/1000м от адреса. Ще има адреси с повече от една градина в
радиуса, там, където те са по-нагъсто, а за такива без нито една градина, да може да се избира
такъв малък радиус, който да не се променя между класиранията. Много хора от приетите,
искат размяна с дете в по-близка градина, заради шансовете в близката да не бъде прието.
Моля да бъде разгледана и възможността за подпомагане от общината на родителските
кооперативи за неприетите деца и това да бъде регламентирано в наредбата. Имам в предвид
родителски кооператив да ползва подходящо общинско помещение без, или с минимален наем.
Общината би могла да посочи подходящи нейни помещения, в които да се настанят
кооперативи. Така родителите ще заплащат само консумативи и на педагог, което няма да е чак
толкова лоша алтернатива, иначе с редовен наем нещата отиват в диапазона на частните ясли и
градини.
Надявам се предложенията да бъдат обсъдени и каквито и промени да се предприемат по
наредбата, те да са в полза на всички.
С уважение:
Диляна Загорова

