Subject: Проект- наредба за прием в СДЯ, ДГ И ПГУ

Приложено Ви изпращам молба, в която ясно съм обяснила причините си да негодувам
от тази нова наредба!
Поздрави,
Моника Мошева
На вниманието на: доц. д-р. Тодор Чобановзаместник- кмет на Столична община

Молба
От: Моника Мошева
Относно: Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски
ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община
Уважаеми г-н Чобанов,
Моля, преразгледайте отново Проект на Наредба за прием на деца в общинските
самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община. Това е абсолютно БЕЗОБРАЗИЕ и
БЕЗУМИЕ!
Какво означава постоянен адрес на един от родителите на територията на Столична
община през последните 3 години? Почти всеки ще има. Предлагавам Ви два варианта.
Първият е: за 4 точки поне 10 години уседналост в София да има един от родителите. А
вторият ми вариант е нов критерий- критерий акт за раждане на родителите. Ако
майката е родена в гр. София- 1 точка. Ако и таткото е роден в гр. София още 1 точка за
детето. Така ми се струва най- справедливо спрямо софиянци. Не е редно при
положение, че двамата със съпруга ми сме от София и нашите родители също са от
София, моето дете на жребий и късмет да бъде прието в детска ясла. От този критерий,
който обмисляте за уседналост, моето дете и всяко друго, на което родителите имат
постоянен адрес 3 години в София, ще имат еднакви права. Защо?
Относно K5- Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла или частна
детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най- малко 6
месеца преди заспиване. Моля ви, върнете този критерий! Моето дете ще посещава
СДЯ тази година. Избраната СДЯ ни беше на първо желание поради две причини.
Първата: чиста математика! Там имахме най- голям шанс. Втората причина: имаме
планове със семейството ми през 2021г да се преместим в ново жилище в нов квартал.
И сега, ако този критерий отпадне, моето дете отново на късмет евентуално ще може да
влезе в детска градина в новия квартал. Аз държа детето ми да получи 1 точка по този
критерий. Защо? Защото съм си направила сметка за плюсовете и минусите от това
детето ми да е в СДЯ. Единствения плюс на това детето ми да посещава СДЯ е тази
точка. А минуси има много. От септември 2021 детето ми наново ще трябва да свиква с
нова градина, нови деца, нови госпожи и лелки. Това е стрес за едно дете. Затова не съм
съгласна да не получим точка. Или измислете някакво компромисно решение. Нека за
посещаващите в момента СДЯ деца критерия да остане в сила, а за новите деца, които

ще посещават от 2021г да отпадне. Не може на гърба на едни деца да се освобождават
места за други деца. Не е справедливо. С този и без този критерий яслите ще бъдат
пълни, защото родителите са с вързани ръце и ще трябва да кандидатстват там. Не е
нужно така да си измивате ръцете!
Аз съм студентка, но не взех точка за това. Защото бях в отпуск по майчинство и взех
точка само по този критерий. Отпадна критерия, който даваше точка, ако родителите
работят близо до детската градина/ ясла. Което според мен също е нелогично. Сега и
този критерий ли да отпадне? Немислимо е!
Вие искате само близнаци или деца с братчета/ сестричета да посещават общински
градини/ ясли. С тези промени ще накарате много родители да изкарат ТЕЛК на децата
си и да влезнат така. Не мисля, че трябва да се стига до там. Критериите трябва да
бъдат максимално справедливи за всички.
Моля, молбата ми да бъде разгледана!

17.09.2020
Гр. София

С уважение: Моника Мошева

