СТАНОВИЩЕ

Относно изменение и допълнение на Наредбата за прием в общинските детски градини
Уважаеми доц. Чобанов,
1.Критерият за уседналост по начина, дефиниран в проекта, е правилен и крайно време да
бъде въведен. Планирането на ниво община не може да бъде успешно без планиране на
ниво семейство. Нормално е броят на местата във всеки район да се планира спрямо броя
деца, родени там. Очевидно детските градини не могат да бъдат премествани според
тренда за вътрешна миграция в София. В София няма район без ново строителство, както и
без жилища от всякакъв тип: 2-, 3-, 4-стайни и т.н. , съответно не може да бъде аргумент
това, че някой сменя района си, поради липса на подходящи жилища в настоящия му
район. Освен това въвеждането на уседналост по район за момента е единственият реален
метод за спиране на фалшивите адресни регистрации, с цел кандидатстване в градина.
Семействата, живеещи в един район от години, е нормално да са с предимство при
кандидатстване там, пред тези, регистрирали се скоро преди класирне. Същият критерий
от няколко години е проверен в практиката и успешно работи при приема на деца в първи
клас в София. Мисля, че ще има същия положителен ефект и при приема в детските
градини.
2.Точката за деца, родени с разлика 2год., трябва да отпадне. Не виждам какво е
различното дали имаш новородено дете и дете на година и половина или новородено и
такова на 2 години и един месец. Вероятността семейството и на едните и на другите да
може да плаща за 2 частни детски градини е еднаква.
3. Точката за посещавали СДЯ също трябва да отпадне. Майките на всички деца след 2
години задължително трябва да се върнат на работа и трябва децата им да имат равен
шанс за кандидатстване за градина.
4. Подкрепям промяната на термина „домакинство”, с който до сега можеше лесно да се
злоупотребява и да се записват първи братовчеди на един адрес, което предвид и липсата
в момента на изискване за уседналост, им гарантираше приемането.
5. След прехвърляне на местата за СОП и ХЗ, да се разработи резервен вариант на
територията на всеки район, в детска градина, която има най-подходящ за целта персонал.

С уважение, Ирина Илиева

