Subject: СТАНОВИЩЕ - Наредба за прием в СДЯ,ДГ и ПГ

Уважаеми представители на Столична община,
Приложено Ви изпращам становище, отново предложените промени в Наредбата за
прием в самостоятелни ясли, детски градини и групи за предучилищно образование.
Поздрави,
Цветелина Попова

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

СТАНОВИЩЕ
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, доц. д-р Чобанов,
Във връзка с последния предложен проект за Наредба за прием на деца в СДЯ, детски
градини и подготвителни групи и премахването на допълнителна точка за
кандидатстване след посещаване на самостоятелна детска ясла, бих искала да заявя
твърдото си мнение против такава промяна на наредбата.
Тази точка до момента е била в помощ на всички родители, които са пуснали децата си
да посещават общинско детско заведение за период от една или две години, върнали
са се на работните си места и ще бъдат принудени да напуснат и да останат без доходи,
когато детето им не бъде прието в детска градина.
Детето, което за тези две години се е социализирало и е намерило много приятели, ще
бъде принудено да остане отново вкъщи.
В отделни квартали на гр. София има много самостоятелни ясли и не чак толкова много
детски градини. На какво обричате родителите на децата в тези квартали? Какво ще
правят всички тези деца, които излизат от яслите с изградени навици за посещаване на
детска градина, а шансът им за прием се смалява осезаемо?
Ако се стремите към уеднаквяване на критериите, би било редно всички деца да бъдат
пуснати отново на лотариен принцип, защото в една голяма част от детските градини с
яслени групи, разкритите места за 1-ва група са изключително малко, поради директно
прехвърлените деца след 2-ра яслена група. Редно е децата, които посещават СДЯ да
бъдат с равни права с децата, приети в детска градина с яслени групи. С какво едните
се различават от другите? Достатъчно са ощетени, че отново кандидатстват, а според
мен даже е редно да се прехвърлят директно в някоя от детските градини в същия
район на самостоятелната ясла.

Каква е месечната издръжка за дете в СДЯ и за дете в детска градина с яслени групи?
Еднаква! Защо тогава едните ще бъдат по-ощетени от другите?
Интересът към самостоятелните ясли ще спадне драстично при приемането на подобна
промяна. Малко родители биха искали да пуснат децата си в такава несигурност и след
две години да трябва да ги гледат отново целодневно.
Родителите на всички деца си плащат данъците за гр.София в определен за това
период. Точно тези родители са се върнали на работа, за да продължават да внасят
данъци във Вашата община.
Това, което се опитвате да направите не е уеднаквяване на критериите, а разваляне на
един от малкото добре уредени за момента критерий. В рамките на една година се
опитвате да промените наредбата вече 3 пъти. Това води до несигурност у родителите.
Накрая отново питам: Какво да правят всички родители, върнали се на работа и след
две години принудени на останат вкъщи?

17.09.2020г.
Гр. София

С уважение,
Цветелина Попова

