Subject: Против премахване на допълнителната точка за детска градина
Причините:
Премахването на точката ще ощети много семейства, тъй като решението дали да запишат
детето си в конкретна ясла е било взето по принуда, а не заради реален избор. Причината е, че
в много райони не съществуват детски градини, към които има ясли, а двете детски заведения
са отделни образователни институции. Затова родителите реално са нямали избор освен да
кандидатстват за самостоятелна ясла в района си.
Децата, които са част от детско заведение, включващо ясла и градина, автоматично биват
приемани от яслата в детската градина без нуждата от ново кандидатстване, докато децата,
които идват от самостоятелна ясла, трябва да кандидатстват наново за детска градина. Затова
точката, която Общината иска да им отнеме, е ключова за приема на техните деца. Ако
промените влязат в сила, децата, идващи от ясли, ще бъдат поставени в неравна позиция
спрямо децата, които са приемани автоматично в детска градина. За да бъде равностойно
децата приети в яслени групи в детски градини също ще трябва да отпаднат от системата и да
кандидатстван наново, наравно с децата от самостоятелните ясли за първа градинс група.
Предложението е също толкова проблематично за родителите в заварено положение, които
след приемането на промените ще загубят всякакъв шанс за прием в общинска детска градина,
което категорично ще ги постави в неравна социална и икономическа позиция. Ако точката
отпадне Общината трбява да върне вложените от родителите пари за записване на детето им в
самостоятелна частна детска ясла, тъй като там инвестираните средства са в пъти по-високи от
тези ако детето е имало късмета да го приемат в общинска ясла.
Абсолютно недопустимо е Общината да готви такава промяна в контекста на остър недостиг на
места в детските заведения в София. Неприемливо е в европейска столица децата да нямат
равен достъп до педагогически грижи и образование, а за пореден път да се действа на парче и
разделяйки родителите.
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