Subject: Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детскиградини
и в подготвителните групи в общинските училища на територията наСтолична община.

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов - заместник - кмет на Столична
община
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата 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., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение 641 по
Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол 70 от
14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.

Доц. д-р Чобанов,
относно предложените промени в Доклад от 03.06. 2020г. в гореспоменатата Наредба
смятам, че отново се цели да се наруши допустимият максимален брой деца в яслени и
градински групи.
В посоченият Доклад споменавате, че в доста страни от Европейския съюз има
групи от 30 деца, но не посочвате по колко учители и помощник - възпитатели се
грижат за тези деца.
Също така не посочвате възнаграждението на тези помощник възпитатели. Не знам
дали имате деца и ако да, дали сте се грижил някога ефективно за тях. Защото, ако
бяхте, нямаше да предлагате за 30 деца да се грижат 2ма възрастни. Предлагам да ви
оставим 15 деца и да ви видим как ще се справите с тях. А освен това, ще трябва да
почиствате помещението, в което ще ги отглеждате и дезинфекцирате редовно. Да
успокоявате плачещите и да възпитавате останалите деца едновременно. И всичкото
това за скромните 610лв, защото толкова получават помощник възпитателите.
Също така по време на пандемия нали всички препоръчвахте да са много помалки групите. А сега просто, защото протестираме и за да удовлетворите 100-200
родителя, решихте да увеличите групите. Нали не мислите, че септември месец
Ковид19 ще е изчезнал!
Изтъквате и факта, че средната месечна посещаемост в яслени групи варира между 6 и
11 деца, а в градинските 15 - 20 деца, въпросът ми е как е изчислена тази среда месечна
посещаемост.
Също така, ако продължавате да увеличавате групите все по-голям
брой деца ще се разболяват, защото нямат достатъчно пространство и ще си
кихат/кашлят в лицата. Защо не мислите за здравето на децата (както физическо, така и
психическо)?
Назначаването на допълнителен персонал в НЯКОИ градини, как ще
удовлетвори ВСИЧКИ деца, родители, педагози и възпитатели? Масово в градините
трябва да се увеличи персоналът!
Считам, че трябва да насочите усилия към изграждането на нови градини,
търсене на терени и финансиране на проекти, защото промяната на Наредбата всяка
година, няма да реши проблема с недостатъчния брой места. Спрете с лотарията за

места в детски градини и ясли! Ако ли не, изплащайте сумата, която давате за прието
дете на такова неприето. Всички плащаме данъци и ако вие си бяхте направили труда
да построите градини и ясли за всички деца, тези пари щяхте да ги давате! А сега
просто си ги спестявате!
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