From: Милена Петрова
Sent: Friday, September 18, 2020 2:50 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: Проект на Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична
община
Привет,
Пиша ви по повод готвените по-горе промени за прием в ДЯ, ДГ и ОУ.
Смятам, че проблемите на децата и родителите отново не се решават, а се
измества фокуса върху уседналостта и премахването на допълнителни точки.
Защо всяка година се въвеждат различни критерии и това "облагодетелства"
различни групи от обществото? С какво тези критерии са по-добри от
предишните и решават проблемите, които съществуват отдавна?
Давам ви пример:
Моето дете два пъти минава цедка за място в ясла (или така наречената
"лотария"). Следващата година трябва да кандидатства за първа градинска
група, което означава, че трети път ще участваме в "колелото на късмета" за
прием в ДГ. Преди тези промени получавахме 1т. допълнително заради ДЯ,
което НЕ НИ осигурява 100% прием в ДГ. Сега вече, шанс за градина ще
имаме почти нулев. Може ли децата, които са посещавали детско заведение,
които са изградили навици, контакти с учители и сестри да останат в къщи?
Родители, които ходят на работа също?
Защото за тях няма да има места в ДГ.
Не трябва ли да има "гратисен" период и родителите информирано да вземат
решения дали да кандидатстват в СДЯ или ДГ с яслени групи?
По повод точките за уседналост:
Защо не се въведе уседналост на база постоянен адрес на територията на
Столична община от Х време? Измененията всяка година НЕ решават
проблемите!
Аз и предполагам другите родители и деца сме ощетени за пореден път.
Време е за адекватни решения. Искрено се надявам, промени да няма или не
в този вид.
Поздрави,
От мен и детето ми, което иска да ходи на държавна ДГ.
Милена Петрова

