From: Антоанета Радева
Sent: Friday, September 18, 2020 6:37 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: становище 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,
искам да изкажа моето мнение, относно проекта на наредбата:
Напълно подкрепям новия критерии за уседналост, нека имаме предимство хората,
които дългогодишно живеем на даден адрес в гр. София. За съжаление местата в
нашата ДГ, за която се борим да влезем са заети предимно от хора, които по един или
друг начин са си променили адреса, в случая район Оборище, за да могат да влязат
децата им там. Мъжа ми живее в квартала от повече от 25 години, аз съм от 7 години и
не успяхме да влезем в градината, което е на 5 мин.от вкъщи.
Напълно подкрепям и идеята да отпадне точката за ясла, за да може, такива като нас, на
които детето ни не е влязло в ясла, другата година да имаме равен шанс и да влезем
поне на градина.
Имам и едно друго предложение:
Факт е, че критериите за настоящ или постоянен адрес предоставят точки за определен район
в Столична община, то критерий 15 предоставя точка само за една единствена определена
детска градина в определен район. Повече от
логично е това детско заведение да е било посочено като първо желание. Съответно, ак
о детенцето не е прието там, то много вероятно е да не било прието изобщо, тъй като
градините, където би могло да има по-големи шансове са били по-назад в списъка с
кандидатурите. В нашия случай за целия квартал Оборище за набор 2018 бяха обявени едва 38
места, като никъде нямахме възможността да се
класираме. Възникналият вече практически проблем е сериозен ето защо, следва да се
предвиди някакъв механизъм за прием на тези деца.
На този етап единствената възможност за това е чрез осъществяване на допълнителен
надпланов прием от работна група.
Благодаря за отделеното време!
Надявам се, че ще се вземе предвид моето становище.
С уважение:
Антоанета Димитрова

