Становище

До 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.
Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов, уважаеми представители на Столична община,
Бих иска да изразя категоричното си несъгласие с предложените промени в
„Наредбата за прием на деца в общинските, самостоятелни детски ясли, детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община“ поради следните причини:
1. Предложените промени по никакъв начин не са валидирани с наличните в
момента данни. Не става ясно как точно ще бъдат засегнати различните групи
родители и деца.
2. Предложените промени по никакъв начин няма да решат най-важният
проблем, с който се сблъскват всички родители в гр. София, а именно –
недостатъчен брой места в общинските детски ясли и детски градини.
3. Отпадането на К5: „К5. 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 – 1 т.“, поставя много родители и
деца в заварено положение и без право на избор. Нещо повече, поражда се
абсурдна ситуация, в която може да се наложи родител, който се е върнал на
работа да бъде принуден да напусне за да се грижи за детето си, което е
отпаднало от системата.
На база на изложените доводи, бих препоръчал следното:
1. Отпадането на К5 да бъде реализирано с гратисен период за децата родени
през 2018г и 2019г.
2. Всички бъдещи предложения за промяна да бъдат придружени с конкретни
данни показващи как биха се отразили на база на данни за деца и родители от
предходна година.
3. Столична община да започне ударно да инвестира в строежа на нови общински
детски ясли и детски градини за да бъде осигурени места за всички деца.
Надявам се, че моето становище ще бъде отчетено в процеса на обществено
обсъждане за проекта за наредбата.
С уважение
Теодор Найденов

