На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община.
Относно: Изменение и допълнение в Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г.
на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи
в общинските училища на територията на Столична община.

Относно критерият за уседналост, благодаря, че взехте решение критерият да влезе в
сила от м. май 2020, а не чак в началото на учебната 2020 година.
Бихте искала са Ви помоля да разгледате още веднъж как точно ще се случва
уседналостта, която се обсъжда в момента? Нека да се измисли начин този критерии
наистина да помага на жителите на София с постоянен адрес. Тъй като те в
продължение на години са плащали данъците си именно в Столична община, е редно
техните деца да имат повече точки от хората, които са с настоящ адрес в града, и
съответно да получат шанс за реален прием на децата им в държавно детско заведение
в административният район, в който е адресът им.
Освен това, 2 години уседналост на адреса не са достатъчно според мен. Да, животът е
динамичен в наши дни, и 2 години не са малко време, но има хора които биха плащали
фалшив наем за да получат фалшив адрес дори и за период от 2 години.
Бихте обмислили също така и възможността за връщане на точките от месторабота на
родителя. Да, това е критерий който лесно се фалшифицира посредством служебна
бележка. Но, не би ли било възможно да има проверки и санкции за работодателите,
които издават фалшиви бележки. За много хора би било реално удобство да водят
децата си на детска градина близо до месторабота си. Голям брой родители пътуват до
работното си място всеки ден и за тях би било по-лесно да возят и детето си, отколкото
детето да остане неприето е детска градина или да е прието в другия край на града.
Друго предложение е, също така да се преразгледат месеците разлика между децата,
които дават точка при прием в детско заведение. Смятам, че 24 месеца не са достатъчно
голям диапазон. Много хора имат деца с разлика от 3-4-5-6 години. Ако голямото дете е
на 5 години да кажем, то не може да отиде на детска градина само, нито принципно е
достатъчно самостоятелно. Защо тогава месеците в критериите за прием са ограничени
до 24?
Благодаря предварително за отделеното време и положените усилия!
С уважение,
Ралица Балабанова

