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
Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
В ролята си на родител искам да изразя мнението си относно предложението
за 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.
 Критерий

1 (нов): постоянен/настоящ адрес на един от
родителите/настойниците на територията на административния
район, в който се намира детската градина/училището и не е променян
преди подаване на заявлението:

- през последните над 3г - 4т
- през последните 1 до 3г - 3т
през последната 1г - 2т
Категорично ПРОТИВ!
Не е редно да се търси уседналост на родителите в конкретен район за период преди
детето да бъде заченато. Това обрича множество млади семейства да не актуализират
адресите си при планиране на съвместен живот, а децата им впоследствие да
кандидатстват в съвсем друг район на столицата, заемайки място, от което може да се
възползва дете, реално живеещо там.
За да се избегнат злоупотреби е достатъчно да се изисква адресът на територията на
административния район да е от предходната календарна година, така няма да има
фиктивни регистрации при обявяване на местата и ще обхване и децата родени през
декември. Може да се помисли също да се ползва адресът на самото дете, а не на
родител. В сегашния си вид е грубо нарушение на основното човешко право на
свободно придвижване и Хартата на основните права на Европейския съюз
- свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, както и свободата на
установяване.
Ако остане в този вид - предлагам при промяна в рамките на района периодите да се
сумират.
 Критерий

2 (нов): постоянен/настоящ адрес на един от
родителите/настойниците на територията на Столична община, който
не е променян преди класиране

Подкрепям с особено мнение. Този критерий също противоречи на основното право за
свободно придвижване и свободата на установяване.
 "Незаетите места, предвидени

за деца с хронични заболявания се обявяват
за свободни по общ ред за първо текущо класиране за съответната
година"

Категорично ПРОТИВ!
Първо - тези места са НАД норматива от 25 деца в градинска и 18 в яслена група и без
да бъдат обявени по общ ред.
Второ - ТЕЛК комисията не заседава само по време на първите четири класирания, а
целогодишно. Редно е тези места, както и местата за деца със Специални образователни
потребности да бъдат резервирани именно за тях. Редно е също така в градините да се
изградят едни подходящи за тези групи деца условия. А това няма как да се случи в
групи с 30 и повече деца!
В Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4300/03.06.2020 г. се твърди, че ще бъдат прехвърлени
"част от 830 места" за деца с хронични заболявания, останали незаети. Искам да
попитам как тези места станаха 1500, което широко се тиражира в медиите.
Категорично съм против възстановяването на броя деца в група от 2018 година и порано. Вдигане на бройката на 30 е във вреда на вече приетите деца, новоприетите, тези
които тепърва ще бъдат приемани. Това не е решение, а крачка назад след успешния
опит за нормализация на условията в градините. Родителите не желаем просто децата
"да бъдат приети", желаем добри условия, спокоен персонал и здрави деца. Проблемът
с недостига не бива да бъде решаван за сметка на децата!
Учителите, възпитателите, медицинските сестри нямат капацитета да се справят с
повече деца, помещенията също не са пригодени за повече деца, въпреки твърденията в
доклада. Средната месечна посещаемост е силно променлива спрямо набор, група,
градина, сезон, така че не може да се ползва за основа, върху която да се вземе решение
за увеличение броя на децата.
Всички знаем, че практиката да се приемат до 10 деца с хронични заболявания в група
беше една широко отворена врата за злоупотреби и тези места никога не са стигали до
обявяване в ИСОДЗ, просто защото приемът ставаше при директора. Едва с излизането
им "на светло" през 2018 и включване към ИСОДЗ, се видя колко много родители са се
възползвали от опцията.
С Уважение и вяра, че за Вас също децата са най-важните в случая и всички действия
следва да са на първо място в техен интерес!
Людмила Стаменова
Родител

