From: Диляна Кръстева
Sent: Monday, September 28, 2020 2:53 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: 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,
Бих искала 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“ относно 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.“.
Като родител на дете, неприето в държавна ясла или градина с яслени групи НЕ СЪМ
СЪГЛАСНА с премахване на тази точка. Много време и усисия трябваше да положа в
търсене на частна ясла, която да дава тази допълнителна точка, за да може да има поголям шанс детето ми да го приемат в държавна ДГ следващата година. Към този
момент аз съм принудена да плащам високата такса в таква частна ясла, регистрирана,
да пътувам до другия край на София, за да увелича шанса ни с тази допълнителна точка
! С предлагането да отпадне тази К5, правите излишно всичко, което до този момент
направих, за да мога евентуално да осигуря по-голям шанс на детето ми да посещава
общинска градина в нашия район!
1. Предлагам отпадането на К5 да бъде реализирано с гратисен период за децата,
родени през 2018г !
2. Столична община да започне ударно да инвестира в строежа на нови общински
детски ясли и градини, за да има място за всички !
В столичния квартал Лагера няма нито една общинска ясла ! Това води до препълване
на единствените пет ясли (или градини с яслени групи) в целия район Красно село !
Надявам се да вземете под внимание всички несъгласни мнения по този въпрос !
Благодаря!
С уважение,
Диляна Кръстева

