Уважаеми г-н Чобанов,
По повод на провежданото обсъждане на Наредбата за приема в детските градини Ви изпращам
становището си по въпроса.
Дълги години броя на децата в градините беше въпрос на субективна преценка на директорите
на детските заведения, което често довеждаше до прекомерен прием на 35 и повече деца в
група. Приемането на НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ имаше за цел да регулира нормативно този
процес, но за съжаление от едната крайност се отиде в другата. Прие се драстично намаляване
на приема и то без разумен преходен период и без да се предвиди механизъм за предварително
компенсиране на закритите места.
Резултатът от това е сериозно нарастване на неприетите деца на територията на гр. София и
задълбочаване на съществуващите сериозни проблеми с липсата на ясли и градини.
Тъй като промяна във въпросната наредба не е от компетенцията на Столичния общински
съвет, Ви призовавам да предложите на общинските съветници да се използват правомощията,
които им дава Чл. 57а. от Наредбата, а именно- завишаване за предстоящата учебна година с 3
места броя във всяка група, отговаряща на заложените нормативни изисквания за намалена
средномесечна посещаемост, като не се допуска прием над 25 деца в яслена и над 30 деца в
градинска група. Това ще увеличи значително броя на приетите деца, без да създаде проблеми
в процеса на отглеждането и обучението им, тъй като всеки, който е имал дете в ясла или
градина е наясно, че пълна посещаемост на децата по списък е повече от рядко. При
необходимост да бъдат отпускани допълнителни щатни бройки за преподаватели, там където
това е необходимо.
Знам, че подобно решение ще срещне изключителна съпротива от някои „национални” комитети
и др. подобни организации, имащи необоснованото самочувствие да са последна инстанция по
всички въпроси, но Ваш дълг е да поставите на първо място обществения интерес.
Отговорните решения никога не са били лесни!
Във връзка с въвеждането на уседналост, предлагам да се диференцират допълнително
годините за постоянен адрес на територията на СО- да се дава допълнително 1 точка за тези, с
над 10г. постоянен адрес, заради по-големия им принос към общинския бюджет. Останалите
критерии намирам за приемливи.
С уважение,
Стефка Ангелова

