ОТНОСНО: Изменение 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.

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Уважаеми г-н Чобанов,

Изненадана съм от факта, че при още неприключено обществено обсъждане на Наредбата
за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община (Наредбата) , пускате следващо такова.
Това сочи, че в действията на отговорните лица в СО няма никаква последователност.

Миналата година, с последната актуална към момента промяна в Наредбата, беше прието
да има допълнителни точки за уседналост, но същото правило да се прилага от началото
на учебната 2020/2021 г. Това, разбира се, не носи добавена стойност на родителите и
децата, които през м.май 2020 г. са кандидатствали за прием и са уседнали. А всички
знаете, че след м. май рядко се появяват единични места за прием, които са крайно
недостатъчни и едно дете колкото и точки да има, няма никакво значение. Но това, така
или иначе е факт от миналата година и не подлежи на обсъждане.

Към момента, една година след приема на критерия за уседналостта и знанието на
родителите, че същият ще влезе в сила от началото на учебната 2020/2021 г., отново
предлагате въвеждането му да бъде отложено във времето. Не разбрах какъв е мотивът
Ви, това да се случи? По този начин създавате постоянна несигурност в родителите към
критериите за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община. Не смятам, че това е редно в и
без това трудната ситуация и огромният недостиг на места за всички деца.

Моля, да не отменяте въвеждането на критерия за уседналост във времето. Бъдете
последователни.

Моля, и да се заемете сериозно с въпроса за строеж на детски градини, защото проблемът
с местата се задълбочава, вместо да се разрешава.

С уважение,
Венета Гунинска

