На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов -заместник-кмет на Столична община

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, приета от Столичен общински съвет с Решение No 82 по Протокол No
48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. /отстраняване на техническа грешка/ -Решение No 270 по
Протокол No 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. —Решение No 510 по Протокол No 58 от
26.07.2018 г., изм. /отстраняване на техническа грешка/ -Решение 641по Протокол 59 от
13.09.2018 г., изм. и доп. -Решение No 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от
18.03.2019 г.

От: Мая

Кръстева-Кожухарова

С предложените за обсъждане изменения в горецитираната Наредба, общинският
съвет е на път отново да наруши допустимия максимален брой деца в яслените и
градинските групи. Моля да вземете предвид и съобразите факта, че местата за деца с
хронични заболявания са надпланови и тяхното прехвърляне към местата по общ ред няма
никакво правно основание. Смятам, че увеличаването на броя на децата над максимално
допустимия е нехуманно и неадекватно както спрямо децата, така и спрямо персонала. В
момент на несигурност и извънредна епидемологична обстановка, не виждам как е
възможно някой здравомислещ човек да смята, че по-голям брой деца в група, би решил
какъвто и да е проблем. Напротив, това би задълбочило проблемите, а в случай на
необходимост да има посещение от по-малко на брой деца през месеците с висока
заболеваемост, това би създало и нови, допълнителни проблеми. Не на последно място,
липсата на места в детските градини в гр. София се измерва в хиляди, а добавянето на
надплановите бройки, предвидени в проекта, ще реши проблема само на няколко десетки
семейства, т.е. не би имал съществено значение в решаването на проблема.
Във връзка с въвеждането на уседналост - резонно е да има някаква уседналост в
района на детското заведение, за да се избегнат регистрации в последния момент с цел
предимство за конкретно детско заведение, но тя не би следвало да надвишава възрастта на
самото дете, към което е приложима. Критерият „уседналост“ следва да бъде добре
изследвам и да се предвиди максимално неговата съвместимост.

С уважение:
Мая Кръстева-Кожухарова

