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

Искам да изразя моята позиция на родител на София, че новата промяна в наредбата е
поредната подигравка спрямо живеещите хора в София и техните деца. Основният
проблем - липсата на места за 8000 деца, остава на заден план. И следващата година
нови 8000 деца ще останат без достъп до общинските детски градини. Всяка година
промяна на правилата е хвърляне на прах в очите на хората. Не казвам, че задачата
Ви е лека, но това са Ваши задължения и Вие сте поели отговорност пред милионен град.
Къде отиде обещанието на госпожа Фандъкова до 2020 да има места за всички деца в
близката градина? Към настоящия момент за набор 2016г. чакат повече от 2000 деца.
Струвате ми се доста далеч от своите предвиждания, госпожо Фандъкова. В София
последните 5 години се раждат по повече от 13 000 деца. За колко от тях ще има места в
общинските ясли? Колко майки са спокойни, че ще могат да се върнат на работа? Колко
места, не градини, са отворени? Говорете в брой деца, които остават извън системата. С
колко намаляват? Аз нямам представа, но усещането на мен и доста родителите е, че
децата извън детските градини не намаляват въпреки уж построените 90 нови детски
градини. Трябваше откакто съществува електронна система тази статистика да се събира
и анализира. Да се вижда колко точно е голям недостигът. Например: има 8000 деца
извън детските градини и ясли. Ако една група поема по 25 деца, а една градина има
средно по 6 групи, това прави 150 деца на градина. Това значи, че трябват 53 нови
градини. Ако да речем искаме след 10 години да бъде преодолян проблемът - по 5 нови
градини всяка година без да се включват сградите в ремонт и реконструкция. Но тогава
кажете на хората “2030 година ще има места за всички”. И трябва всяка година да се
следи дали наистина недостигът на деца намалява с ~5*150=750 деца. Ако е така, значи
нещата вървят по план. В противен случай взимате навременни мерки.
Относно уседналостта - въвежда се уседналост и за яслени групи. Така дете, родено на
31.12.2019 към средата на май ще има навършени 5 месеца. Каква уседналост очаквате
да има това дете?!? Това не може да бъде сериозно предложение.
В същотото време НЕ се вижда промяна в правилника за СДЯ. Това не знам дали е
пропуск или толкова Ви е потенциалът, но се излагате ужасно много.
Уседналост има и за училищата, обаче там се гледа адресът на детето. Там и годините и
критериите са различни. Докога? За кандидатстване в училище в предучилищна група се
кандидатства с критериите за детски градини?!? Кога ще се сетите, че трябва единна
система. Родителите не сме роботи и машини да пресмятаме непрекъснато къде какви
точки има всяко от нашите деца за всевъзможните учебни заведения. Вашето отношение
спрямо родители на София е нехуманно.

Помислете отново върху възможностите за точки спрямо адрес.
1. Адресът да бъде този на детето - не на майката, не на бащата, нито пък на стринка
Гинка, при която мога да си извадя адресна регистрация, защото е много мила
бабка.
2. Да се кандидатства само и единствено по настоящ адрес на детето. Това
трябва да е водещо. Настоящ адрес в даден квартал 3т. В крайна сметка детето не
живее на два адреса, че да си избира настоящ или постоянен. Човек живее на
едно място.
3. Постоянен адрес на територията на София да носи предимство: 1т. за всяко дете с
постоянен адрес в София.
4. Уседналост за яслени групи - в никакъв случай.
5. Уседналост има смисъл да се гледа в рамките на целия град и/или на целия
район. Ако живееш 20 години в София, но се преместваш поради някакви причини
в друг район, не бива да имаш 0 години уседналост, защото ти оставаш в София.
Ако се преместиш от Младост 1 в Младост 4, то уседналостта в район Младост не
трябва се нулира. Това са ситуации, които сякаш не са разгледани от Вас. А и
изобщо не виждам причина да има уседналост, защото така семействата, които си
купуват ново жилище и съвестно си променят адресите, нямат никакви точки за
уседналост абсолютно никъде. А те просто се местят от жилище 1 в жилище 2.

С възмущение,
Таня Маринова

