Уважаеми доц. д-р Чобанов,
Прилагам моето становище относно публикуваният доклад във връзка с
измемението на Наредбата за прием на деца в детски ясли, градини и ПГУ в
училищата в Столична община:
1. На първо място, трябва да се работи в посока най-вече разширяване на
съществуващата материална база. Каквито и правила и критерии да се гласуват
и приемат, докато броят на местата е значително по-малък от броя на
кандидатстващите деца, проблеми ще има. Даването на предимства на едни
групи деца за сметка на други не решава цялостния проблем, а създава куп
други.
2. По същество:
2.1.Критерии 6, 7 и 8 целят да решат проблема от миналата година, когато
много деца не успяха да се класират в детската ясла/градина/училище на поголемите си братя и сестри. Да, обаче в този им вид критериите ще ощетят
значително всички деца, които нямат братя и сестри или пък са с голяма
разлика във възрастта и критерият е неприложим. Решавайки единия проблем,
създавате друг. Тези критерии могат да отидат в социалната опашка, където си
бяха, която така или иначе съществува само на 1 класиране. Децата, които не
ползват никакви други предимства така или иначе имат шанс само на 1
класиране, с новите критерии и дори и той се намалява значително.
2.2. Критерий 2 да се раздели на няколко подкритерия или по-конкретно,
административните райони да се разделят на подрайони, като се ползва за
отправна точка районирането при училищата. Да се дават повече точки за
живущите в района на детската ясла/градина/училището, а не еднакъв брой за
всички градини в административния район. Като се прави това, да се помисли
внимателно и за адреси, които попадат на границата между два
административни района и всъщност по-близката градина е тази в съседния
район, а не в този, в който се пада адресът на семейството.
2.3. Критерий 13: продължавам да не разбирам какво точно налага
осиновените деца да ползват предимство при приемане в градина. От момента
на осиновяването си те са деца като всички други; биха могли да имат
предимство и по критерий 12, ако са осиновени от единствен родител, но не
виждам защо е нужно да да ползват предимство само заради фактът на
осиновяването им (който по същество трябва да бъде положително събитие в
техния живот, а не негатив, за който да получават компенсации).
2.4. Извън Наредбата за прием, но засягаща дейността на детските градини:
трябва да се въведат някакви санкции срещу "пазенето на места". Обществена
тайна (и дори не е тайна!) е, че много родители записват класираните си деца,
без да имат намерение да ги пускат да посещават, само за да си пазят място
занапред. Това е особено разпространена практика при децата в яслена
възраст, където именно е и най-големия недостиг на места. Не е редно дете,
за което има алтернативи да заема мястото на дете, чиито родители нямат друг
избор. Контролът върху това защо записани деца не посещават трябва да бъде
по-строг и най-вече, да се предвидят санкции.
С уважение,
Адриана Иванова

Adriana

