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 № 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 господин Чобанов,
Не съм съгласна с предложените поредни изменения на Наредбата за прием на
деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища
на територията на Столична община. Те няма да решат проблемите, свързани с
недостига на места в детските заведения. Положиха се доста усилия, за да започне някакъв
процес по „нормализиране“ на броя на децата в групите в детските ясли и градини, а
предложените промени потъпкват всичко сторено досега.
Бройката на местата за деца с хронични заболявания е надпланова. Няма никакво
основание тя да бъде прехвърлена в общия брой места. По този начин ще се наруши
максимално допустимият по наредба брой деца в група. Ако това се допусне, ще
представлява нарушение на подзаконовите разпоредби. Мотивите, изложени в доклада
към проекта за решение, са абсолютно повърхностни и неприемливи. Първо, посочва се
средната ниската посещаемост в групите! А това се дължи именно на голямата бройка на
децата, която допринася за разпространението на вируси и др. сред деца и персонал.
Срамота е това да се изтъква като мотив за увеличаване на броя особено в настоящата
епидемична обстановка, при която се призовава непрестанно за социална дистанция и
дисциплина. Второ, дават се за пример групи в детски заведения в други европейски
страни! А защо не се казва каква е числеността на персонала, който полага грижи за такава

група? Това „явление“ за 30 деца да се грижат двама души съществува само тук! Авторите
на доклада явно не са влизали в детска градина.
Според доклада „в някои от детските градини се назнача и допълнителен персонал“.
Кои са тези „някои“ градини, защото не съм чувала за екип повече от трима души – двама
педагози и един помощник-възпитател? Ако има такива, броят им е пренебрежимо малък.
И в този ред на мисли: не, не е вярно, че „наличният персонал в градините е достатъчен“ и
да се твърди, че „прехвърлянето на местата за деца с хронични заболявания {...} няма да
доведе до трудности в процеса на възпитание, социализация, обучение и отглеждане на
децата“ е нелепо. Този процес е затруднен и с ниско качество именно заради високия брой
деца.
Решението е максимално бързо строителство на детски градини, а не тъпченето на
деца в групите в съществуващите недостатъчно такива. Това единствено може да
удовлетвори „желанието на повече родители децата им да посещават общинска детска
градина“, като повиши качеството на тази услуга.

Кристина Тончева – Димитрова,
майка на две деца в градинска възраст

