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УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК-КМЕТ,

Запознах се с предложения проект на Наредба за прием на деца в общински СДЯ, ДГ и
ПГ, който е предложен за обществено обсъждане и как старателно се прави опит да се подведе
широката аудитория колко е съобразен с Европейската харта на еди-какво-си като „удобно“
(разбирай: умишлено) се пропуска да се коментира отпадането на съществен ОБЩ КРИТЕРИЙ
№5 от сега действащата Наредба за прием на деца в детски градини. За пореден път
родителите и малките деца в София стават жертва на експериментите на общината като се
прави предложение за поредната промяна в критериите за прием, да не кажа, че те се
променят буквално всяко тримесечие, поредната подигравка с търпението на хората да чакат
изграждането
на
нови
места
за
настаняване
и
грижа
за
децата.
НЕ СЪМ СЪГЛАСНА и КАТЕГОРИЧНО ВЪЗРАЗЯВАМ да приемете предложение за промяна в
наредбата, която изключва ОБЩ КРИТЕРИЙ №5 и ползването на допълнителна точка при
кандидатстване в ДГ ако детето е посещавало детско заведение (общинско или лицензирано
частно). Аз съм майка на дете набор 2018 г. и съм една от хилядите крайно огорчени родители,
които се чувстват подведени и трайно дискриминирани от поредицата от житейски
несправедливи критерии, които лансирате с единствената цел да прикриете основния проблем,
който е тотална липса на места за децата в София. Кандидатствахме в СДЯ и независимо от
безбройните компромиси (местоположение, СДЯ, а не ДГ и др.) все пак трябва да се чувстваме
безкрайно щастливи, че сме били изтеглени на лотария, на която децата се разиграват все
едно са топки от Тото 6 от 49, в нашия случай шансовете са даже по-малки.
Намирам решението Ви за отпадането на критерия за брутална дискриминация на тези деца и
родители, които направиха невъзможното да си запишат детето някъде, където и да е, само и
само да е записано и да има шанс за детска градина, именно благодарение на допълнителната
точка по критерий 5, а в същото време децата от 2-ра яслена група в ДГ да преминават
автоматично без да подлежат на нов прием по силата на новите критерии, които предлагате да
въведете. След като не се прави предложение за гратисен срок преди влизането им в сила,
какъвто беше даден дори за така оспорвания критерий за уседналост (близо две години преди
влизане в сила), моля тогава да се приеме справедлива промяна, според която всички деца,
които завършват 2-ра яслена група да кандидатстват отново през ИСОДЗ за прием в ДГ, при
равни
условия
и
единни
критерии
за
прием.
Моля да вземете под внимание гореизложеното и да приемете единна наредба за прием на
децата, при равни условия, но не на гърба на други ощетени деца, а като най-после ускорите
завършването на всички проекти в строеж или реконструкция, които цитирате в сайта на
ИСОДЗ, но за които крайните срокове за въвеждане в експлоатация са явно доста разтегливо
понятие и все не зависят от компетенциите на общината. С уважение и надежда, че ще вземете
разумно и мотивирано решение.
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