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СТАНОВИЩЕ

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 ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

През последните години град София стана изключително пренаселен и
предвид факта, че сме свидетели на огромно презастрояване с жилищни
сгради (особено в южните квартали на София) за сметка на новопостроените
детски заведения (ясли, градини, училища), проблемът с кандидатстването
за ясли/градини е наистина сериозен и следва да се разработят ясни и
конкретни правила, които да се спазват от всички. Контролът следва да бъде
изключително затегнат, за да не се допускат злоупотреби.

Моите предложения са:
1. Определяне на прилежаща територия към всяка една детска
ясла/градина съобразявайки се с близостта до постоянния адрес
на детето независимо от административния район– Както е в

системата за прием на първокласници на територията на Столична
община, добре е и тук да се въведе определено райониране. Защо за
училищата има райониране, а за детските ясли и градини не?
Живея от 33 години в ж.к. Белите брези и срещу блока ми има детска
градина, която съм посещавала като малка. Несправедливо е децата
ми да не бъдат приети там, а деца от други квартали, живеещи в пъти
по-далече от нас, да посещават въпросната градина. С приемането на
този критерий ще се ограничи „напливът“ към едни детски заведения
(„елитни“) за сметка на други, не толкова елитни, които остават
празни. Ще се намали и автомобилният трафик, на който всяка сутрин
ставам свидетел пред градината (респ. пред блока ми).
2. Даване на предимство на деца, чиито родители са родени и живеят
в гр. София - Както по-горе писах, оказва се, че ние, които цял живот
сме живяли срещу входа на детската градина, не успяваме да запишем
децата си там, а други, които току що са се нанесли в съседния
новопостроен блок, веднага биват приети. Несправедливо е и следва
да имаме някакво предимство, макар и малко.
3. Даване на предимство на деца, чиито родители са посещавали
въпросната детска ясла/градина
4. Отпадане на допълнителната точка предимство за деца,
посещаващи СДЯ – Ако детето ми не бъде прието в детска ясла,
шансът му да бъде прието в детска градина става нищожен. Обръщам
внимание, че в ОДЗ, когато децата са приети в ясла, те автоматично
преминават в градинска група! Още повече, че вече се дава
предимство и за частни детски ясли, което е поредната предпоставка
за злоупотреби.
5. Затягане на контрола при приемането на деца с хронични
заболявания и определяне на лекарска комисия– Допълнителните
точки, които се дават при кандидатстване на деца с ХЗ, създават
предпоставки за злоупотреби. Стриткно трябва да се следи всеки
документ.

6. Намаляване на административната тежест - информация за
местоживеенето и наличието на трудова заетост да се събира по
служебен път от ЕСГРАОН и НАП/НОИ.
7. Родителите, декларирали неверни обстоятелства, да носят
наказателна отговорност
8. Ограничаване правомощията на директорите на детски
ясли/градини да не могат да приемат деца по тяхна преценка

С уважение:
Ралица Таушанова

