Уважаеми доц. Чобанов,
Изпращам своето мнение 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.
1.По въпроса с броя на деца в градинските групи (3-6 год.) считам, че е наложително
броят да бъде увеличен на 30, с оглед обхващане на по-голям брой неприети деца.
Идеята за малки групи по принцип е чудесна, но на фона на липсващи места, това
драстично задълбочава и без това сериозния проблем. По мое наблюдение (докато
голямото ми дете ходеше на градина и беше в група от 30 деца) така или иначе много
рядко се случва групите да са в пълен състав. Това лесно може да се провери, ако се
направи статистика за средна посещаемост на децата - едва ли има и 20 дни в годината,
в които присъстват всички деца по списък. През летните месеци много деца са
ваканция и не присъстват, през зимните месеци, поради боледуване, много често децата
са толкова малко, че се стига до сборни групи. Формирането на сборни групи, с други
деца, друга учителка, в друго помещение, със сигурност е по-травмиращо за децата,
отколкото факта дали по списък в групата се водят 23, 25 или 30!
Това решение, което години наред е било задоволително работеща практика, ще окаже
влияние веднага, при това без да изисква допълнителен ресурс, като за някои райони на
София, ще означава почти пълно покриване на нуждите от места в градинските групи.
Всички други планове- за нови градини, градини по партери на сгради и т.н. ще имат
ефект най-рано, когато децата, останали без място сега, станат ученици. И ще са нужни
години само за да се компенсира закриването на реално съществуващи места, а не за
създаването на нови!
2. По въпроса с критериите за прием считам, че уседналостта трябва да бъде въведена
възможно най-скоро.
Крайно време е да се прекрати адресния туризъм и фиктивното местене преди всяко
класиране, с оглед шансовете за прием. Подобна промяна в системата за училищата до
голяма степен нормализира процеса на кандидатстване там. Колкото по-дълго време се
заложи като уседналост, толкова по-малко вероятно е адресът да е сменен фиктивно, с
оглед кандидатстване в детска градина.
Считам, че е редно да се даде известно предимство на ПОСТОЯННИЯ адрес, тъй като
той е този, по който се плащат данъци и съответно хората, регистрирани на дадено
място по постоянен адрес, имат по-голям принос към приходите на местния бюджет, от
който се финансират и детските градини!
3.Редно е уседналостта да бъде въведена от първото възможно класиране в края на
август, а не от 15.09. 2020, когато броят на свободните места отново ще е близък до 0 и
няма да има никакъв смисъл за тази учебна година!
Вярвам, че Столична Община ще вземе своевременно, отговорно и реално работещо
решение, за да бъде, поне частично, преодоляна сегашната кризисна ситуация!
С уважение,
Христо Димитров

