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 № 82 по
Протокол № 48 от 22.02.2018 г.

Уважаеми г-н доц. д-р Тодор Чобанов,
Благодаря за възможността да Ви пиша, за да изкажа мнението си за кандидатстването в ясли,
градини, предучилищни и да предложа варианти за промени. А до колко са приложими и
изпълними, нека преценят по-компетентните от мен. Тази година за първи път се сблъскахме с
Наредбата, когато кандидатстваме за ясла (все още не сме приети) и опитът ми не е много
солиден, но дано съм полезна с някоя идея: 1. Училищата да поемат изцяло предучилищните
групи, но само и едниствено ако предлагат нужните за съответната възраст на децата условия
като помещение, мебели, образователни пособия и т.н. Така ще освободят помещения за нови
градински и яслени групи. Бързи и евтин вариант за намиране на свободни места, без много
ремонти и строежи. 2. Да се ускори строежа на нови и разширяването на детски градини и
ясли. Да се отчуждават запустели и неизползваеми терени или части от тях за построяване на
нови градини и ясли, за които терени не се плащат данъци, както се отчуждават части от
парцели за разширяване на улиците.
3. Броят на децата в група да зависи от големитана на съответните помещения и според това да
се назначава необходимия брой и вид персонал. 4. Да се увеличи таксата за градина/ясла, ако
това означава назначаване на допълнителен персонал и по този начин повишаване качеството
на улугата. Най-бързо и безплатно е да се разреши помощ от родителите, особено в яслите. Аз
бих прекарала няколко часа или ден с децата, дори и да не е в същата група на моето, а за
персонала ще е голяма помощ да има още две очи и две ръце, които да хранят, преобличат и
т.н.
5. Отпадане на критерии и допълнителни точки: Абсурдно е да водиш двете си деца в различни
градини и/или ясли, братчета и сестричета да се приемат в същата градина без класиране,
освен ако родителите не желаят друго. Според мен като цяло СК, СОП и ХЗ трябва да се
приемат без класиране. Но тогава общите кога ще имат шанс да бъдат приети? Да отпадне
допълнителната точка за СДЯ. Посещаващите СДЯ получат още една точка при кандидатстване
в градина, децата от яслените групи могат да преминат в същата градина без класиране, а
моето? С какво тези де а са повече от моето, което не е имало късмет в жребиите, ако въобще
е стигнало до тях. Какво сме виновни, че не сме били приети в ясла, че година по късно пак
никакъв шанс за градина. За СОП и ХЗ да бъде назначена лекарска комисия, която да
преценява може ли дадено дете да получи допълнителни точки на база изпратени копия на
изследвания, епикризи, ТЕЛК и т.н, защото всички медицински документи се издават, за да
удостоверяват здравословното състояние на детето, а не само за кандидатстване в ясла или
градина.
6. Документи при записване: Да отпаднат изискванията за представяне на документи,
удостоверяващи адресна регистрация и трудов статус - информация, която може да бъде
предоставена от Общината и НОИ.
7. Нова система: Предлагам райониране според адреса на градината/яслата, т.е да получаваме
най-много точки за градина/ясла, която е най-близо до нашия адрес за съответния набор и помалко точки за далечните, дори и да са в същия административен район.
Оставам на разположение за въпроси, уточнения и обсъждания.
Поздрави
Илка Вилсонова
тел. 0884 300 313

