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 № 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 Т. Чобанов,
Във връзка с предложените от Вас промени в Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община, бих искала да споделя следното:
По отношение увеличението на брой деца приети в яслените и градински групи
смятам, че е неприемливо и ще доведе неминуемо до допълнително напрежение и
агресия както между самите деца, така и повишено напрежение в персонала.Текущият
щат не е достатъчен за работа с деца в група над 20. При това положение считам за
необходимо увеличаването на щата на персонала, както и увеличаване специалистите
- педагози и психолози.
Увеличеният брой деца в група ще доведе до понижаване на качеството на гледането
на децата и като резултат ще се получи експоненциално увеличение на конфликтите
както в рамките на групата - между децата между деца и персонал, така и извън
групата между персонал и родители.
За покриване на нуждите от допълнителен щат смятам, че е приемливо месечната
такса за яслите и детските градини да бъде увеличена минимум 2 - 3 пъти спрямо
текущата.
Относно критериите за постоянен / настоящ адрес на родителите бих искала да
предложа броя години живяни на територията на Столична Община (съответно
данъците плащани към СО) да бъдат добавени като точки към критерия при класиране.
С уважение,
Нели Симеонова

