Здравейте
Искам да изразя и аз своето мнение относно кандидатстване за държавни учебни заведения.
- Да има под районирането на квартали за точка отседналост. Ние живеем в кв. Горна баня, а
той се отнася към КВ. Овча купел. Тази година в квартала се надяваме на нова детска градина (
но водяхме само терена и разговори). В квартала има детска градина която последните 2
години дава по 10 места за набор 2018, а Децата са доста повече. Имайки предвид че за нея
може да се кандидатства всяко дете от Овча купел, тази точка отседналост се губи на целия
фон, защото на практика Децата от Горна баня имат същата точка както и от Овча купел. За това
трябва да бъдат разделени кварталите или децата от Горна баня да са с предимство за
градината в квартала.
- Друго е СДЯ. От една страна добре че след нея ( Държавната) има +1 точка за градината, но от
другата страна не! Моето дете е е прието и ще ходи на частна. Разноските за държавна и частна
Ясла са доста различни ( едн Зарплата). Това много удря по бюджета на едно семейство. А след
една година шанса за държавна градина е същият. Частните ясли, които дават заветната точка и
надежда че следващата година детето ще е прието на държавна издръжка, са 10 на брой за
цяла София и местата там са ограничени. Помислете как да се реши и този въпрос. Много деца
са ощетени. То в такъв случай да няма тази точка при кандидатстване за държавна детска
градина след СДЯ или такава частна която е в списъка. Децата които ходят на часна и държавна
Ясла поне в кандидатстване за градината да са равнопоставени.
- Друго предложение е - платен отпуск за отглеждане на дете да е до 3 годишна възраст.
Всички СДЯ да станат детски градини, а яслите да са частни.

