Subject: 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

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична
община
Уважаеми представители на Столична община,
Уважаеми доц. Д-р Чобанов,
В настоящия имейл бих искала да изразя становището си относно
Наредбата за прием на деца в самостоятелни детски ясли, детски градини и
подготвителни групи в общинските училища към Столична община.
Промяната в критериите за прием , формулирани по този начин, намирам за
несправедливи и неефективни. Единствената промяна, която ще внесат е, повисокият и отново еднакъв брой точки, на базата на които ще се “разиграят” крайно
недостатъчните места в държавните заведения за хиляди деца. Оставам също така и с
впечатлението, че кандидатстването по райони на местоживеене ще се промени, което
предвид разстоянията в София и възрастта на децата, намирам за крайно неудобно и
непрактично. Предварително искам да заявя, че съм от тази част от родителите, които
биха били облагодетелствани от промяната в критериите, изготвени по този начин. Не
смятам обаче, че не са справедливи, че ще внесат каквото и да е подобрение в
сегашната ситуация и че постоянната им промяна внася несигурност в цялата система,
не са в интерес на децата и само се опитват да изместят вниманието от корена на
проблема.
Премахването на допълнителната точка за посещение на ЧДЯ или СДЯ намирам за
дискриминационно спрямо родителите на хиляди деца в София, плащащи данъци,
принудени да заделят половината от семейните доходи за месечни такси, нямали
късмет децата им да бъдат изтеглени в “човешката лотария”, разиграваща се вече
повече от десетилетие. Сроковете, в които се обсъжда да влязат в сила, са
несправедливи и не оставят гратисен период на два набора родители и деца за избор на
решение.
Силно се надявам общественото мнение да бъде взето под внимание и бъдещите Ви
решения да бъдат съобразени с него.
Благодаря Ви за отделеното време!
Поздрави,
Теодора Новева

