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 № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп.
(отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от
26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.
Уважаеми господин Чобанов,
Във връзка с проект на 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, изразявам притеснението си относно
преместването в Общите критерии на критериите „брат/сестра, посещаващи
детската градина/училището, когато двете деца едновременно ще посещават
детската градина/училището“, „деца-близнаци“, „деца, родени с разлика до 2
години“, носещи 1 точка.
Напълно разбирам необходимостта брат и сестра да имат повече шансове да
бъдат приети и да посещават едно и също детско заведение. Удобството за
родителите в такъв случай е безспорно. Преместването на тази категория деца в
общата опашка за сметка на децата, които не се ползват с никакви други
допълнителни точки е изключително ощетяващо, поставяйки ги в неравностойно
положение.
Не виждам също така причина деца-близнаци и деца, родени с разлика до 2
години отново да бъдат преместени в общата опашка. Какво налага тези групи
„деца“ да се ползват с предимство пред родителите с едно дете? Премествайки тези
три групи деца от опашката по социални критерии в тази по общи критерии,
значително се намаляват шансовете на всички останали деца, които не се ползват от
никакви допълнителни точки да бъдат изобщо приети в детско заведение. Така
места в детската градина по подразбиране ще има за всички братя/сестри, близнаци
и породени, но за родителите с едно дете шансовете стават още по-малки. Това,
допълнено от факта, че свободните места също бяха редуцирани с промените от
миналата година ще доведе до минимални, ако не до никакви шансове за прием. По
този начин приемът в детско заведение отново остава привилегия само за
определена категория родители, а именно на такива с две деца, на близнаци и
породени. Обостоятелството родителите колко деца имат е изключително
субективен и не виждам причина освен братя и сестри, защо още две групи трябват
да бъдат привилегировани за сметка на родителите с едно дете. Още повече с
допълнителна точка се ползват и децата, които са посещавали СДЯ, което отново им
дава предимство пред децата без други допълнителни точки. Съгласете се, че така
се защитават интересите на една по-малка група от родители, а тази, в случая,

групата на родители с едно дете е много по-числена и съответно много повече деца
имат необходимост от прием в детско заведение.
Сериозно обезпокоена съм, че тази промяна отново ще доведе до смут и
недоволство сред родителите на едно дете, които отново наблягам, са по-числената
група родители. Смятам, че ще бъде по-уместно братя/сестри, децата-близнаци и
тези с разлика под 2 год. да останат в опашката по социални критерии. Така
шансовете на различните групи деца се уравновесяват горе долу и се създават
повече шансове за прием и на едното дете.
Сами разбирате, че единственото решение на дългогодишният проблем с
приемът на деца в ясла или дестка градина е наличието на повече свободни места,
а не както е в момента - много повече деца остават извън системата, а малцина биват
приети. Ежегодните промени в правилата за прием са едно своебразно „преливане
от пусто в празно“, преместването на децата от една опашка в друга изобщо няма да
доведе до никакъв положителен резултат. Напротив, напрежението и недоволството
между родителите ще се задълбочи още повече. Всяка година Наредбата бива
променяна уж по инициатива на родителски организации, но на мен не ми е ясно
кои са точно тези организации, колко родители включват те и интересите на кои
точно родители представляват. Това не е начинът за справяне с този наболял
проблем в столицата.
Надявам се, че ще вземете под внимание гореизложеното.

С уважение:
Марина Вълчарова

