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,
След като се запознах с предложените промени на наредбата за прием на деца в СДЯ, ДГ и ПГ
в общинските училища, искам да изразя своето несъгласие с отпадането на критерий 5 - Дете,
което посещава общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от
СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване. Смятам, че
отпадането на тази точка би навредила повече, отколкото да допринесе за подобряване на
условията за прием на деца в ДГ.
Никъде не са посочени мотивите на т.нар. „уеднаквяване на процедурите“ и как отпадането на
тази точка води до равнопоставеност. Така мъгляво формулирано с едно изречение не става
ясно дали наистина сте направили реален анализ до какво води това:
Проведено ли е изследване какъв ще е реалният резултат от отпадането на този критерий? Ще
се повишат ли шансовете за прием в ДГ?
Колко засегнати деца ще има, които вече посещават СДЯ (набори 2018/ 2019)?
Какво налага влизането в сила веднага, без гратисен период, в който всеки може да вземе
информирано решение какъв тип детско заведение да избере за своето дете?
С тази промяна вие поставяте в неравностойно положение децата, които към момента
посещават СДЯ/ одобрена частна ясла набор 2018/ 2019.
Равнопоставеност би имало ако всички деца кандидатстват за прием в ДГ, независимо какъв
тип детско заведение посещават или изобщо не са посещавали.
Какъв е смисълът да съществуват СДЯ, ако не се подпомага приема след това на тези деца в
ДГ с една допълнителна точка? Ако все пак приемете отпадането на този критерий би следвало
да предприемете преобразуването на всички СДЯ в ОДЗ.
И накрая да си говорим честно, всички сме наясно, че тези промени няма да подобрят
ситуацията с липсата на места. Непрекъснатото променяне на критериите от днес за утре не
води до нищо градивно, а до напрежение и липса на предвидимост и не на последно място до
изключително големи финансови разходи за родителите.
Не бива да допускаме #такъвеживотът да бъде основна философия!

С уважение,
Гергана Павлова

