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 ДОЦ. Д-Р ЧОБАНОВ,
Бих искала да взема отношение по предстоящите промени в Наредба за прием на деца в
общинските детски градини... и да направя няколко предложения, а именно:
1. Не ми харесва предложението за увеличаване на точките за работещ родител. Преди
да родя детето си аз не работех и респективно след като детето ми достигна яслена
възраст аз нямаше как да кандидатствам за работно място, преди да е започнало то да
посещава и да се адаптира в детско заведение. Тези точки, даващи се на работещи
родители, мисля, че биха били сериозна пречка за младите, без стаж майка и/или баща,
които желаят да започнат работа. Да не говорим, че има редица случаи на майки найвече, които се водят формално на работа, заради последващо получаване на
майчинство. Сходна би била и ситуацията при кандидатстване за детска градина формален документ за назначаване на работа.
2. Добре би било да има уседналост, също като при прием в учищата. Напълно
естествено е малките деца да посещават най-близкото детско заведение. Още повече, че
в много случаи семейства живеят от години на даден адрес, самите родители често и те
са посещавали желаното детско заведение, какво по-логично от това тяхното дете също
да е прието на това място.
3. Много МОЛЯ, нека отпадне този безумен списък даващ предимство на деца
с хронични заболявания. Нека не ощетяваме здравите деца, нека не разболяваме насила
същите тези деца! Ако има прием за деца с диагноза, те би било редно те да бъдат
освидетелствани с ТЕЛК, поне 40-50%, като за тях, разбира се, се полагат адекватни
грижи от специалисти. Да спрем веднъж завинаги приема с фалшиви ЛКК документи.
4. Бих искала за всяко едно дете да има място в детско заведение, затова отново много
Моля, София има нужда вече не толкова от жилищни и офис сгради, София и
гражданите имат нужда да строите детски градини и училища, докато все още има
нуждаещи се от услугата.
Благодаря много за вниманието и за възможността да изразим мнение!
Надявам се да се вземе под внимание!
С уважение,
Гергана Асенова

