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
Становище от Вероника Бенчева
Уважаеми г-н Чобанов,
С настоящето писмо бих искала да изразя мнението си относно предложената промяна
в раздел III Критерии, чл. 18. Общ критерий, чрез която се въвеждат реално т. нар.
точки за уседналост. Аз като родител съм против въвеждането на този тип критерий,
тъй като той няма да реши проблемът с недостига на места за децата в София. Това,
което ще се случи е настройване на родителите едни срещу други след класиране, както
и ще има доста голямо неудобство, което ще се причини на семействата, живеещи без
собствено жилище. В днешния мобилен свят, в който свободно можем да решаваме
къде да работим (като работодател и местоположение), както и къде да живеем, смятам,
че обвързването на детската градина с адрес не е правилно решение. За много родители
е по-удобно децата им да са на градина в близост до местоработата им, особено когато
са в яслена група. Аз лично съм родена и израснала в София, въпреки това не живея в
квартала, в който съм била през детството си. Дори напротив, тъй като моето семейство
няма личен апартамент и живеем под наем, вече сме живели в няколко района/квартала
на София. И много други млади семейства като нас живеят под наем, което значи, че
лесно биха могли да сменят района, в който живеят при смяна на месторабота
например. Въвеждането на критерий за адрес дискриминира точно тези семейства като
нас, тъй като има един куп причини поради които живеейки под наем те не могат да
сменят дори само настоящия си адрес (много често и хазяите не са съгласни). По този
начин извън градините ще останат деца, чийто родители живеят мобилно.
Виждам и още един недостатък в така направеното предложение - не е изрично
упоменато дали тези точки се дават от първа градинска група до училище включително,
или се дават и за яслени групи. За мен, имайки предвид че децата по наредба могат да
тръгнат на ясла на десет месечна възраст, е недопустимо да се иска уседналост от 2 или
3 години за семействата с деца в яслена възраст. Много често семействата сменят
жилището си след раждането на детето, поради необходимост от по-голямо такова,
следователно заради тяхната жизнена необходимост, те рискуват да отпаднат от
класирането за ясла още на етап, в който се образува точкуването.
За мен като родител и гражданин на София, проблемът с местата в детските градини ще
се реши единствено чрез строежи на нови, разширение на съществуващите или
използването на сградите по предназначение (например има квартали, в които много
големи сгради на детски градини с хубави дворове се използват по друго
предназначение - пример имам за Младост и Люлин). Също така във всички нови
квартали, където масово живеят млади семейства с малки деца или все още без деца е
задължително да се построят градини и училища с приоритет, за да се намали напливът
към съседните "стари" квартали и да се получи по-равномерно разпределяне на децата,
да започне да се спазват броят на деца в групите, и да се облекчат не само родителите и
децата, но и персонала, който работи в училищата и градините.

С уважение,
Вероника Бенчева

