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.

Уважаеми доц. д-р Чобанов,
относно предложените промени в Доклад от 03.06. 2020г. в гореспоменатата Наредба считам, че
отново се цели да се наруши допустимият максимален брой деца в яслени и градински групи.
Прехвърлянето на свободните места на деца с хронични заболявания, които са надпланови, към
местата на деца по общ ред няма основание. Най - удачно е да се запази досегашният метод с
решение на работната група да се прехвърлят места само там, където няма да се надвиши
допустимия брой деца в група.
За мен увеличаването на броя деца в група няма да реши проблемът с недостатъчния брой
детски градини и ясли. Тази мярка само ще направи отглеждането на децата ни по - трудно и
неефективно. Категорично против съм увеличаването на броя деца в група!
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.
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 твърдите, че има "капацитет" за работа с по - голям брой деца, като не става ясно
"капацитет", като място в помещението ли го приемате или като ефективност във възпитанието,
обучението и отглеждането на децата. На места дори помещенията не са пригодени за повече
деца. Назначаването на допълнителен персонал в някои градини, как ще удоволетвори всички
деца, родители, педагози и възпитатели?
Относно въвеждането на уседналост, одобрявам такава за територията на Столична
община, за да се избегнат регистрации в последния момент преди кандидатстване за градина,
като тя не трябва да бъде по - голяма от възрастта на детето, към което се прилага.
Считам, че трябва да насочите услилия към изграждането на нови градини, търсене на
терени и финансиране на проекти, защото промяната на Наредбата, няма да реши проблема с
недостатъчния брой места.
Събирането на толкова много деца в група, няма да доведе до нищо положително, освен
да удоволетвори още няколко десетки родителя на неприети деца.
Учителите и възпитателите в детските градини нямат капацитета да се справят с още
деца.
Считам, че децата са най - важни в случая и трябва да се процедира така, че тези промени
да не вредят на тях, а да бъдат в тяхна полза.

С уважение,
Ваня Славчева

