From: Диана Асенова
Sent: Monday, September 21, 2020 12:24 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: Относно промените в наредбата за прием в детски ясли и градини

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична
община
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
Здравейте,
Пива ви по повод готвените промени за прием в ДГ.Според мен премахването
на така заветната 1т. от СДЯ или Частна (одобрена от общината) в такъв
кратък срок е подигравка с децата и техните родители.
1 - Родителите са записали децата си на СДЯ явно защото не са могли да го
направят в ДГ.Децата записани в СДЯ вече са придобили социални навици и
имат рутината че ходят на ясла.
Пример: на 1г. детето е прието в СДЯ на 3 напуска СДЯ кандидатства за ДГ но
не е прието 1година родителите се чудят какво да правят и на 4 години вече тр
задължително да ходи на предучилищна.Къде, не се знае ?
2- Родители записали децата си на частна градина даваща1т. която им е далеч
и всеки ден допълват софийското задръстване.И плащат такса доста над
минималната работна заплата за РБ.
3- Ще премахнете ли и 1т. за децата и в ДГ които преминават от ясла в
градина?
Апелирам поне за отсрочка на тази промяна, за да може родителите които за си
записали децата в СДЯ или в частна смятайки че догодина децата им ще
влязат в ДГ. да не бъдат ощетявани.
Анелирам и уседналостта да се увеличи от 3 на 5г.
Моето дете е набор 2018г. 2 години не е приета на ясла.Двамата с баща й сме
от София имаме 3 ДГ на 10мин. от блока, но я водим на частна ДГ даваща 1т в
Дружба (таксата е 800лв)
Поздрави
От мен и детето ми

