Становище
доц. д-р Чобанов,
пиша това становище по повод 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, бих искала като родител, а и като човек да ви помоля
да преразгледате следните точки от публикувания доклад:
1. "Видно от предоставените данни предучилищната образователна система има
достатъчен капацитет да работи с по-голям брой деца".
Това е престъпление срещу децата и персонала. Недейте! Хората изнемогват,
зачестяват случаите на насилие от страна на персонала и агресия от страна на децата. И
сегашната бройка са много в група. Моля, ви не се поддавайте на натиск от страна на
протестиращите и през няколко години на увеличаваме, след това да намаляваме децата
в групите. Не това е целта на протестите. Разберете ме правилно, това е унищожително
за децата, а за работещите с тях е ежедневен кошмар.
Всяко по-различно дете, което не може да влезе в нормите е обявявано за различно,
хиперактивно и вместо да се окаже адекватна педагогическа и професионална помощ,
проблемът се задълбочава, именно защото при наличието на още 29 деца няма как да се
обърне персонално внимание на децата.
Моето предложение е да разбиете групите на две по-малки такива (от максимум 15
деца на същия брой персонал), в дългосрочен план да се преструктурират спалните
помещения в такива за 2-рата група. Децата може да спят на сгъваеми матраци, падащи
легла (за новото строителство) и милион други решения. Единственият проблем е
липсата на достатъчно персонал за да обезпечи повечето групи. По-малко деца на един
учител, ще повиши качеството на услугата. Това е бъдещето ни, моля ви мислете в
дългосрочен план и не се поддавайте на обществен натиск.
2. "В някои от детските градини се назначава допълнителен персонал".
Това някъде е възможно, но не навсякъде. В нашата ДГ, в краен квартал на столицата
постоянно има търсене на нови кадри. Вие сте отпуснали още един учител за група, но
реално няма такъв, защото просто няма желаещи.
Сега е моментът да направите тази професия желана.
Увеличете заплатите на работещите в сферата. Създайте им благоприятни условия, а
кризата заради корона вирус би бил във ваша полза в това начинание. Хора, които по
принцип не са работили отдавна в сферата, може би ще се върнат в системата, ако имат
условия и сигурност. Може и по-млади кадри, без стаж по специалността си, да решат
да опитат. Създайте им условия, примамете ги. Този шанс не е за изпускане.
Моля ви, създайте и следвайте дългосрочен план за развитие на образованието. За
мен, като родител и педагог по образование опорните точки са:


повече, но по-малки групи;













повече помощник-възпитатели;
възможност на студенти в катедрите по Начална педагогика от 3-4 курс да
преподават като втори помощник учител и да получават възнаграждение
(стипендия или платен стаж);
по-високи заплати за всички в детските заведения;
допълнителна точка за прием за учителите важаща само за родител
(майка/баща/настойник) и за една градина/училище по избор на местоживеене
или по месторабота. Младите майки, работещи като учители или помощник
възпитатели имат нужда от тази точка, за да се върнат на работа. Точката да се
дава за вече работещи в системата (минимум 1г. стаж).
педагогически персонал и в яслите, за подобряване на програмата и подпомагане
развитието на децата;
по-висока категория на труд, право на ранно пенсиониране за учители и
помощник-възпитатели;
възможност за студенти от университетите по изкуствата (изобразително
изкуство, музика, театър, спорт...) също да преподават. Напълно е възможно
част от извънкласните дейности (за всички деца, за да имат всички право на
достъп до тези дейности) да се поемат от студенти от съответните университети.
Имайки достъп до реалната среда, една част от тях ще останат в системата. В
обществото се вихри всеобщо мнение "колко е зле да си преподавател, как те
унижават родители, деца, система...", а не е съвсем така! Децата са си деца, вие
създайте условия добрите кадри да се грижат за тях, да не налага хората да
правят компромис със себе си.
Приемливо и плавно увеличаване на месечната такса за родителите в полза на
качеството и реформите.

3. Местата за хронично болни деца, трябва да си остане за хронично болни.

Благодаря ви за отделеното време.
С уважение,
Йоана Кютинска
самотен родител,
редовен докторант в ТУ София

