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.

Здравейте ,
Изпращам моето мнение и коментар относно горе цитираната тема
Бих искала да Ви попитам г-н Чобанов:
Имате тризнаци и количка за близнаци. Как ще разхождате децата си? Всеки ден ще
решавате със жребий кое дете да остане вкъщи? Или ще залагате критерий: днес по
азбучен ред, утре по ред на раждане, следващият ден нещо трето...... и така до кога?
Дали така може да се изгледат децата ви? ...Сигурно?!
А, няма ли да е по-лесно да вземете количка за тризнаци?
Каквито и жребии и критерии да залагате, каквато и промяна в критериите или
раздуване на групите местата не са достатъчно.
Осигуряване на повече бази за детски градини. Качествено отглеждане на децата в тях
от един мотивиран персонал ще доведе до трайно решение на проблема. Ще насърчи и
раждаемостта от хора, които отговорно могат и се грижат за децата си.
Ще има едни емоционално, физически и психически здрави деца, които утре ще мислят
за нас и вас, когато се оттеглим в третата си възраст.
А родителите ще можем да оставяме своя пълноценен принос към общината и
държавата като работещи и плащащи данъците си, спокойни, че децата са ни
обгрижени.
Конкретно за Уседналостта, подкрепям въвеждането на такъв критерий.
Подкрепям защото:
Ме касае лично. Има две детски градини пред и зад блока, в които живеем. Детето ми
не беше изтеглено на жребия и не е сред приетите деца от набор 2018. Живея повече от
10 години на адреса си, платила съм местен данък за придобиване на имот, ежегодно си
плащам данъците към местни данъци и такси. Защо да не мога да водя детето си в найблизката и удобна ни ясла/градина? Едната градина е буквално на 30 метра от входа ни.
Много хора казват, че това е дискриминация. Кой е дискриминиран в случая?

В същото време ежедневно влияещи на трафика в града автомобили от различни
квартали на София пристигат с деца за градината.
Критерият има ли го или не, няма да е толкова коментиран, ако има достатъчно
градини за всички появили се в столицата деца. Смятам, че няма да реши наболелия
въпрос с неприетите деца тази и в следващите години. Със сигурност има добри
практики на европейски и други страни и столици за решение на тази нужда. В
България сме привилегировани със срока на майчинството. Толкова ли много се
затруднявате в намиране на решение на тази крещяща нужда в град като София?
Ако това е предизвикателството на заемащият поста, какво решение бихте предложили
за приемане? А какво решение бихте приели от гледна точка на родител ?
Относно увеличаването на децата в група. Количеството влияе на качеството ще важи с
пълна сила. Качеството на здравето и възпитанието на децата ни и качеството и
здравето на хората, които ще останат да работят това.
В момента имате избор, отново „решения“ в рамките на мандата или трайни и цялостни
решения, които ще останат и дълго време ще говорят за Вас като личност.
Вярвам и съм оптимист, че живеем в общество, което го е грижа и осъзнава, че днес
творим нашето утре!

С уважение
Росица Желязкова

