До доц. д-р Тодор
Чобанов –
заместник-кмет на
столична община
СТАНОВИЩЕ
По повод: 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

Здравейте!
От наредбата става ясно, че възнамерявате да премахнете допълнителната точка за дете,
посещаващо СДЯ или ЧДЯ, присъстваща в списъка с ясли, които предоставят точка за държавен
прием.
Смятам, че по този начин поставяте мен и много други родители в заварено положение. Когато
взех избор моето дете да посещава частна ясла, която дава точка, аз се съгласих с условията,
таксите и локацията на тази ясла, само защото на сайта на детски ясли и градини, ясно бе
упоменато, че тази ясла дава допълнителна точка! Във всеки друг случай, не бих избрала тези
условия: 900лв. безвъзвратно плащане за запазване на място, 720лв месечна такса, липса на
двор и площадка на територията на яслата.
Обосновавам се защо смятам, че точката не трябва да бъде премахната:
1. Лишавате родителите от информиран избор и ги поставяте в заварено положение. Това
важи за всички родители, които са записали децата си в СДЯ или ЧДЯ, даваща точка,
набор 2018 и 2019.
2. Когато едно дете веднъж бъде изтеглено на случаен принцип и бъде записано в СДЯ, не
трябва да бъде подлагано на томбола втори път. Причината за това е, че майката вече е
постъпила на работа с очакването, че детето й няма да бъде изхвърлено от системата,
от която веднъж е било избрано.
Предлагам:
1. Точката да не бъде премахната, за да не се налага родител, върнал се на работа, да
трябва да напусне, защото детето му първо е било прието и после отхвърлено от
системата.
2. В случай, че решите да премахнете тази точка, това да не важи за децата, които са
набор 2018 и 2019, защото те вече са взели избор, на база информация, която Вие сте
предоставили.
Моля да вземете моето становище предвид при обмислянето на следващите Ви действия.
С уважение,
Зорница Генчева

