СТАНОВИЩЕ
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.
С предвижданите изменения в Наредбата общинският съвет се подготвя отново да наруши
допустимия максимален брой деца в яслените и градинските групи. Местата за деца с
хронични заболявания са надпланови и тяхното прехвърляне към местата по общ ред няма
никакво правно основание.
1. Искам да попитам какво трябва да направят родителите на деца с хронични заболявания,
чийто проблеми са открити, диагностицирани и освидетелствани от комисия в периода след
август месец? Местата, предвидени за тези деца, вече ще са прехвърлени по общ ред и заети,
въпреки че са специално предвидени за деца със заболявания.
2. В Доклада си цитирате практиката за прием на до 30 деца в група в Белгия, Дания,
Финландия, Швеция, Норвегия, Англия, Франция, Италия. Моля да посочите в тези страни един
възрастен колко деца средно от групата обгрижва. В тези групи с по 30 деца какъв е броят на
персонала?
3. В Доклада си цитирате средна месечна посещаемост за яслените групи между 6 и 11 деца, а
в градинските групи между 15 и 20 деца. Моля да предоставите подробна информация за
изчислението на тази средна месечна посещаемост – какъв период включва, кои детски
заведения и разбивка на данните по градини и набори.
Смятам, че увеличаването на броя на децата над максимално допустимия е в ущърб и на
децата, и на персонала. Не това е начинът да решите проблема с липсата на места за всички
желаещи. Моля, не наказвайте децата за собствените си грешки и бездействие!
Относно измененията във връзка с критерия за уседналост – той придобива още по-голяма
тежест и се разпростира за още по-голям времеви период. Един от основните стълбове на
Европейския съюз е свободното движение и пребиваване на хора. И макар че критерият, в този
му вид, е в полза на моите деца, намирам, че наличието му в български нормативен документ
противоречи на европейските ценности, които имаме претенции, че изповядваме. Настоявам
критерият за уседналост да бъде премахнат.
С уважение: Мариета Чилева

