Subject: 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,
Изразявам своето НЕСЪГЛАСИЕ с отпадането на критерии:
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.
Не разбирам причините за това решение. Децата посещавали СДЯ трябва отново да разчитат на
шанса, за да влязат в ДГ!? Каква е целта на Общината и на Държавата? Все си мисля, че трябва
да е насърчаване на хората да работят, за да се стимулира икономиката и да им се помага, за
да могат те да се трудят и да постъпват пари в хазната. Случващото се е поредното
‘затруднение’ каращо родителите да мислят за всевъзможни други варианти отразяващи се на
техния разполагаем доход (частни градини, детегледачки, подкупи, дарения, работа на
половин работно време).
В квартал Манастирски ливади – запад НЯМА общинска ясла или детска градина. Всички
живущи, а те са млади семейства кандидатстват в съществуващите в квартал Бъкстон. Там
детските градини са 2. Излишно е да пиша каква ще е успеваемостта за постъпване в ДГ при
стотиците кандидатстващи от СДЯ и други, който не са посещавали ясли.
Не строите достатъчно бързо детски гради и ясли ( и не виждам и желание от ваша страна да го
правите) и това е някакво решение за справяне с положението?!
К2. Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на
детската ясла/градина/училището на един от родителите/настойниците - 2 т.
Този критерии също не разбирам защо е отпаднал? Нима като кандидатстваме в съседни
квартали ще имаме по-голям шанс за постъпване?! Имате цял квартал без общинско детско
заведение и на живущите в него казвате, че отпадането на горния критерий ще им помогне?
В кв. Манастирски ливади непрекъснато изникват свободни терени за блокове и къщи, но
общината не намира възможност да отчужди такива, за да построи ясли и детски градини!!!....

Спорна година,
Калина Симеонова

