До доц. д-р Тодор Чобанов
Заместник-кмет на Столична община

СТАНОВИЩЕ
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
Уважаеми г-н Чобанов,
Бих искала да изразя мнението си като родител относно поредната промяна на Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община и въвеждането на допълнителен критерий уседналост.
За самия критерий смятам, че това е връщане в развитието на демократичната държава. За мен
уседналостта е равнозначна на жителството от преди 1989 година.
А защо смятам, че не е удачно за поредна година да се променя наредбата. Критериите които се
въвеждат или отменят не влияят положително на общия брой приети деца, а само променят
имената на печелившите от “лотарията“ наречена прием в детски градини и ясли.
Смятам, че трябва да се работи в посока на увеличаване на броя на приетите деца, посредством
увеличаване на броя на самите детски градини. Като смятам, че вместо строеж на една детска
градина, за която се търси първо място, после се организира конкурс за проект и т.н (т.е. процеса е
много бавен), трябва да се търсят други решения. Например преустройване на помещения от
училища. В квартала, в който живея има две такива училища, при все че е един от найпроблематичните за прием в детска градина.
Търсене на начини за увеличаване заплатите на персонала в детските заведения с цел да се
привлекат точните служители на тези позиции. Смятам, че дори увеличението на таксите с
приемлив процент, така че да се увеличат заплатите на персонала също е вариант. Защото не
материалната база прави любимо място детската градина. Тя става любима за детето само когато
в нея сутрин го чакат любимите учителки, „лелички“, сестри. Също така, за да заработят новите
детски заведения е нужен персонал, който няма да дойде ако заплатите са ниски и
непривлекателни.
Подкрепям също така, даденото от други родители предложение за стимулиране на
работодателите, които имат или направят градина за децата на служителите си.
С уважение,
Радослава Кръстева

