Subject: Относно Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в детски градини
Subject: На вниманието на доц д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в детски градини

Уважаеми г-н Чобанов,

Проблемът с приема на деца в яслени и градински групи в гр.София не е от вчера. Липсата на
места и преди е съществувала, но тази година над 9900 кандидатстващи деца след второ
класиране останаха без място.
Ние сме родители на едно дете на две години и за втора поредна година то остава извън
класиране за прием в детска ясла на територията на столична община-район Младост при
наличие на стандартните за основната част от кандидатстващите 12 точки. Нашето дете беше
„разигравано на жребий“ , не беше прието и в момента посещава частна ясла. Бихме искали да
получаваме субсидията, която по принцип би покривала неговото отглеждане в държавно
заведение ако детето беше прието в такава. Тази субсидия (под формата на ваучер) би покрила
частично таксата в частната ясла и помогнала съществено на семейния бюджет. Смятам че в
подобно положение са много семейства на територията на столична община.
Одобрявам въвеждането на уседналост на територията на Столична община.
Не одобрявам увеличаването на броя на децата в яслени и градински групи. С увеличаване на
местата в яслени и градински групи се създава предпоставка за застрашаване на здравето на
децата и на персонала работещ в детските заведения. Предлагам да се работи в посока
наемане на допълнителен персонал и разделяне на големи групи в по малки (Пример вместо 2
групи по 30 деца, да бъдат 3 групи по 20).
Предлагам да помислите върху незаети места в училищата за предучилищни групи и да
осигурите целодневна грижа в тях, чрез приспособяване на помещенията за такава. По този
начин в детските градини ще се освободят допълнително места.
Предлагам индексиране на таксата в детските ясли и градини на територията на столична
община да е процент от минималната работна заплата (Например 15%). Таксата не би
трябвало да ощети бюджета на родителите и в същото време ще помогне до подобряване на
средата и инфраструктурата на детските заведения и заплатите на персонала.

С уважение,
Димитрина Йовева

