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 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.
Уважаеми доц. д-р Чобанов,
С предвижданите изменения в Наредбата се подготвя нарушение на допустимия максимален
брой деца в яслени и градински групи. Най-удачно би било да се запази досегашният метод с
решение на работната група да се прехвърлят места само там, където няма да се надвиши
допустимият брой деца в група.
Какво трябва да направят родителите на деца с хронични заболявания, които са
диагностицирани в периода след август месец? Местата, предвидени за тези деца вече ще са
прехвърлени по общ ред и заети, въпреки че са специално предвидени за деца със
заболявания.
В Доклада си цитирате практиката за прием на до 30 деца в група в редица европейски
държави. Моля да посочите в тези страни и градински/яслени групи с по 30 деца какъв е броят
на персонала?
В Доклада си цитирате средна месечна посещаемост за яслените групи между 6 и 11 деца, а в
градинските групи между 15 и 20 деца. Моля да предоставите подробна информация за
изчислението на тази средна месечна посещаемост – какъв период включва? Кои детски
заведения включва? Можем ли да получим разбивка на данните по градини и набори? В
изчисленията влизат ли летни месеци, грипни ваканции, карантина (поради шарка например)?
В изчисленията влиза ли и месецът планирана почивка на ясли и градини, когато децата са
принудени да посещават сборни групи в други ясли/градини? Средна месечна посещаемост за
грипния сезон по правило е доста по-ниска, а в прелетните и есенни месеци каква е
посещаемостта? Можем ли да получим разбивка по месеци? Смятам, че е изключително важно
да предоставите подробна информация за методите на изчисление на средната месечна
посещаемост, за да има пълна прозрачност.
Увеличаването на броя на децата над максимално допустимия е в ущърб и на децата, и на
персонала. В пика на пандемията само преди няколко месеца се говореше колко е важно
градини и ясли да останат затворени именно заради препълнените на места групи и
невъзможността на персонала да се грижи адекватно за всички деца. Сега какво се промени?
Децата са все толкова много, а персоналът е все така изморен. Родители, деца и персонал от
години се задъхват и яслите и градините са превърнати в джунгла, вместо да бъдат сигурна,
закриляща и възпитаваща среда за бъдещото поколение.
Смятам, че увеличаването да децата в яслени и градински групи неминуемо ще доведе и до
повече боледуване, влошена грижа за децата и преуморен персонал, който и сега е под
допустимия минимум спрямо броя деца в група.
Не това е начинът да решите проблема с липсата на места за всички желаещи. Надявам се
обсъжданията да продължат и да бъде намерено експертно решение, което няма да бъде
в ущърб на деца, персонал, а и родителите, които очакват качествена услуга, за която
плащат с данъците си.
Обсъждаме психическото и емоционално здраве на децата ни, затова смятам, че е
недопустимо за пореден път да се търси решение в увеличаване на допустимия брой деца в
яслени и градински групи.

С уважение,
Райна Дамянова

