Относно: увеличаване на броя на децата в яслените(подготвителните)
групи и промяна на Критериите и точките за прием в ДГ и ОДЗ,СДЯ.
Във връзка с липсата на свободни места в СДЯ 44, с.Бистрица. Община
Панчарево и липса на свободни места във всички ОДЗ в община
Панчарево.
Ситуацията ни е допълнително усложнена, поради факта, че в с.Бистрица
и територията на Община Панчарево има само едно „ОДЗ“, а останалите в
които кандидатствахме за второ и трето желание в системата на ИСОДЗ се
намират в с.Железница, с.Панчарево и с.Герман , една от тези 3 ясли има
нулев прием за здрави деца набор 2016г, а в останалите няма свободни
места.
На второ място проблемът се задълбочава и от това, че виждаме
дискриминация по отношение на приема в ДГ в „НАРЕДБА за прием на
деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община“ в раздел
III чл.18, т.5. Където автоматично децата, които са в СДЯ или в частни
детски заведения автоматично получават +1 точка. Това ни принуждава да
запишем децата си в друго СДЯ, но свободни места няма и автоматично
губим една точка за ДГ. Остава ни единствено частни детски заведения,
където месечните такси са непосилни и отново е свързано със сложно
логистично придвижване от едно населено място до друго. Това е и
причината много записани деца в „СДЯ 44“ и не само там да се „водят
записани на хартия“, а да нямат нито едни ден присъствие в СДЯ.
Нашето предложение са:
1. Отпадане в „НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община“ в раздел III чл.18, т.5.
2. Допълнение на „Правила за приемане на деца в общинските
самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни
детски градини на територията на Столична община“ ,Раздел 3, т. 3.5 да се
допълни критерия: 3 години с постоянен адрес в населеното
място(територята на Столична община). Както е приема за първи клас в
гр.София. и той да носи 3 т. а тези с настоящ адрес и под 3г. с настоящ
адрес да носи 2 точки.
3. Да се преразгледа промените от 2018г. за числеността на групите в ОДЗ
и СДЯ в гр.София, защото в условия на недостиг на места за яслите не
може да се намаляват бройки , а трябва да се увеличи персонала и групите.

4.Различен подход за СДЯ и ОДЗ в селата около гр.София, поради по
трудния достъп, по голямата отдалеченост от гр.София.
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