Становище

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 г-н Чобанов,
Много приятно съм изненадана от последните промени , които се изготвят в наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и благодаря на целия екип. Определено
изискването за ТЕЛК за децата с ХЗ е адекватно и необходимо решение на проблема с
прекомерните злоупотреби.
Това, което мен ме тревожи и искам да изкажа мнение е – ако близнаците, породените деца и
тези с братя и сестри влязат в общата квота с бонус точка, а съотношението социална: обща
остане 40:60 , това автоматично означава единствените деца да нямат почти никакъв шанс за
прием в детска градина/ясла. Подкрепям напълно необходимостта две деца от едно
семейство да са в едно детско заведение, но те или трябва да останат в 40% социален
критерий, или ако влязат в общия, то тогава съотношението да стане максимум 20:80 в полза
на общия критерий. Апелирам към Вас да дадете реален шанс и на единствените ( към
момента) деца. Благодаря!
Друг недостатък на настоящата система намирам в районирането. Надявам се ще се
съгласите , че в гр. София има огромни административни райони и не е редно деца от
квартал с отдалеченост 15 км да имат равен брой точки за дадено детско заведение с хората
от съответния квартал. Известно ми е , че не във всички квартали има детска градина/ясла и
това усложнява ситуацията , но би ли било възможно да се процедира както с училищатаопределен радиус около съответното заведение да кандидатства с предимство?
Има и още един въпрос , който ме тревожи, а именно – уседналост, ако такъв критерий се
въведе , то със сигурност ще има по-малко злоупотреби с временни и постоянни адреси. Не
разбирам и защо само адресът на единия от родителите носи точки? Така погледнато, ако аз
съм регистрирана в Красно село, а съпругът ми в Триадица – детето има многократно поголям шанс за прием в един от двата района, следователно не би ли трябвало ако и двамата
сме в един район ( на един адрес) да има по-голяма тежест за прием в ДГ в района, тоест да
се взимат предвид настоящият/постоянният адрес и на двамата родители?
Благодаря Ви отново за възможността да изкажа мнението си и се надявам то да е полезно и
градивно.
Поздрави,
Анна Георгиева

