Subject: Проект на Наредба за прием на деца на територията на Столична община

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
УВАЖАЕМИ ДОЦ. Д-Р ЧОБАНОВ,
Бих искала да взема отношение по предстоящите промени в Наредба за прием на деца в
общинските детски градини... и да направя няколко предложения, а именно:

1. Отпадане на точка от СДЯ - точката трябва да остане.
Премахването й ще ощети много семейства, тъй като решението дали да запишат детето си в
СДЯ или ОДЗ е било продиктувано на първо място от шанса им за избор. 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 СДЯ,
трябва да кандидатстват наново за детска градина. Затова точката, която Общината иска да им
отнеме, е ключова за приема им. Ако промените влязат в сила, децата, идващи от СДЯ, ще
бъдат поставени в неравна позиция спрямо децата, които са приемани автоматично в детска
градина. Най-малкото, което можете да направите е да оставите точката поне за децата родени
2018г. и 2019г., които са в заварено положение. За тях родителите са направили избор за СДЯ ,
разчитайки на тази точка. Ако сега я махнете по време на техния престой в яслата , излиза , че
е нарушение на правилата/ползите им за/от приема и родители са взели НЕинформирано
решение!

Хубаво ще е обмисляните промени да са в посока решаване на проблема с липсата на места ,
а не промяна на даден критетий , който по никакъв начин не увеличава броя на приеманите
дечица. Промяната само би поставила в неравно положение още по-голям брой
кандидантсващи.
Решението е ударен строеж на детски градини и училища! Общината да се погрижи за всяко
детенце да има място в яслата/градината/училището близо до местоживеенето на
семейството, а не всяка година родителите да „ треперят“ при поредното класиране!

Благодаря за възможността да изразя своето становище.
Разчитам мнинието ми да се вземе под внимание.
Поздрави
Силвия Цветкова

